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2 4 JAN. 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst over veiligheid in het 
jeugddomein en passend onderwijs. Deze vindt plaats op donderdag 6 februari 2014 van 
14.30 tot 16.00 in de Heijezaal. 

Het doel van de bijeenkomst is om u alvast te informeren over de wijze waarop het college 
voornemens is om samen met andere gemeenten jeugdbescherming/jeugdreclassering, het 
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en crisisopvang vanaf 
2015 te organiseren. Deze taken worden opgenomen in het beleidskader 
Jeugdwet/Wmo/Participatiewet dat in het derde kwartaal van 2014 door de raad wordt 
vastgesteld. In omliggende gemeenten worden de uitgangpunten voor deze taken echter in 
een apart beleidskader jeugd opgenomen dat in januari 2014 al met de verschillende 
gemeenteraden wordt besproken. 
In de bijeenkomst krijgt u ook meer informatie over het passend onderwijs. Met de 
samenwerkingsverbanden PO en VO voeren we op dit moment gesprekken over het 
gezamenlijk werkplan 2014. Voor 1 mei 2014 wordt ook het op overeenstemming gericht 
overleg (OOGO) gevoerd over de ondersteuningsplannen. Daarna worden ze ter informatie 
aan u verzonden. 

Het programma van deze informatieve raadsbijeenkomst is ais volgt: 
14.30 uur Veiligheid, Heijezaal 
15.30 uur Passend onderwijs, Heijezaal 
16.00 uur einde 
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Wij stellen het op prijs als u van te voren uw aanwezigheid doorgeeft. Dat kunt u doen via e-
mail: sociaaldomein(a)haarlemmermeer.nl, 

Hoogachtend, 
burgemeester ̂ en/wethouders van/öe gemeente Haarlemmermeer, 
namens'dezen,; 
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