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Geacht raadslid, 

Haarlemmermeer is op 22 en 23 november a.s. gastgemeente voor het jaarlijkse congres 
over wijkgericht werken. Hierover is vorige week reeds een persbericht verschenen, maar ik 
wil dit congres graag ook persoonlijk bij u onder de aandacht brengen.lk zou uw deelname 
aan het congres, of een deel daarvan, bijzonder op prijs stellen. 

Bij de nominatie voor het congres schreven we "dat Haarlemmermeer staat voor 160 jaar 
gebiedsgericht werken. Haarlemmermeer is in i852  drooggelegd. In 2012 is dat 160 jaar 
geleden". Zes jaar geleden is het gebiedsgericht werken ook in de gemeentelijke organisatie 
verankerd. Sinds die tijd hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Op het gebied van 
bijvoorbeeld dienstverlening, participatie en integraal werken hebben we goede stappen 
voorwaarts gemaakt. Maar we zijn er nog niet. De kwaliteit kan nog beter. En gebiedsgericht 
werken is bijvoorbeeld bij de decentralisatie van onderdelen van de AWBZ en jeugdbeleid 
onmisbaar. 

Het congres dat wij in samenwerking met het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht 
werken (LPB) organiseren, heeft onder meer een netwerkfunctie voor professionals die met 
wijk-, buurt- of gebiedsgericht werken bezig zijn. Bij de samenstelling van het programma 
hebben wij ons de vraag gesteld wat wij er zelf van kunnen leren en hoe het congres kan 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van gebiedsgericht werken in Haarlemmermeer. 

Met het thema "ontmoeten en verbinden, kracht ontmoet kracht" hebben wij een prachtig 
programma neergezet, dat wat ons betreft aan bovengenoemde vragen tegemoet komt. U 
kunt zich daarvan op de website ~ ~ y ~ ~ l , p ~ . ~ l / c g ~ c j ~ g , ~  vergewissen, maar het beste beeld 
krijgt u toch tijdens de congresdagen zelf. 
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Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden via voornoemde website. Het congres 
wordt kostendekkend opgezet. De kosten voor het congres bedragen E 385,OO excl. BTW 
voor beide dagen en £ 275,OO voor één congresdag. Vanwege de btw heffing verzoek ik u bij 
de aanmelding via de website de code "LPB2012" in te vullen. De kosten kunnen dan 
achteraf met u worden verrekend. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
mens dezen, 




