
Aan de leden van de gemeenteraad van 
Haarlemmermeer 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Cluster Programmateam Sociaal domein 
Contactpersoon Alexander van Mazijk 

Doorkiesnummer 023 56761 17 
Uw brief 

Ons kenmerk 12.0444601 \k 
Bijlage(n) i 

Onderwerp Uitnodiging informatieve bijeenkomst transitie Sociaal 
Domein 

Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw 

Graag nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst transitie sociaal domein. Deze 
vindt plaats op donderdag 15 maart van 15.00 tot 17.00 in de Heijezaal. 

Het doel van de bijeenkomst ia om met u de veranderingen in het sociale domein te 
bespreken. Wij gaan graag met u in gesprek over een samenhangende visie op de 
transformatie van het sociaal domein als geheel en de uitgangspunten die daaruit volgen 
voor de nieuwe taken die gefaseerd op ons afkomen, de decentralisaties van de jeugdzorg, 
de begeleidingsfunctie uit de Awbz en de Wet werken naar vermogen. 

Tijdens de bijeenkomst praten wij u bij over onze inzet sinds de start van het programma 
Sociaal Domein en gaan we gezamenlijk op zoek naar de uitgangspunten voor de uitdaging 
in het sociale domein. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Opening 
Wethouder S. Bak 

Inleiding 
Programmamanager Alexander van Mazijk 

Interactieve workshops 
De projectleiders van het programmateam Sociaal Domein. 
Er is, gezien de tijd, gekozen voor één interactieve workshopronde waarbij u kun kiezen uit 
vier workshops. Drie workshops betreffen de drie decentralisatietaken 
en een workshop gericht op de overstijgende kansen van de decentralisaties. 
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Plenaire terugkoppeling 
Programmamanager Alexander van Mazijk 

Afsluiting 
Wethouder John C.W. Nederstigt 

Uw aanw zigheid bij de informatieve bijeenkomst op 15 maart ellen wij zeer op prijs. P f 
oogáchtend, 
urbmeester en wethouders van 

// Werk, Sociale zaken en Welzijn 


