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simulatietraining "Omgaan met risico's in de Jeugdzorg' 

Geachte leden van de gemeenteraad, commissie Samenleving, 

Op 1 januari as. gaat de verantwoordelijkheid voor onder meer het jeugdbeleid 
binnen het sociaal domein over naar de gemeente. De inwoners van Haarlem zijn 
vanaf dat moment aangewezen op het Haarlemse gemeentebestuur bij zaken die 
spelen binnen het sociaal domein. Er is hard gewerkt om hiervoor alles in 
gereedheid te brengen en ik ben blij te kunnen zeggen dat Haarlem tot de 
gemeenten behoort waar dat is gelukt. 

Ook al kunnen we de jaarwisseling dus met vertrouwen tegemoet zien, toch blijft 
ook in Haarlem alertheid geboden bij de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. 
Eén van de onderwerpen waarvoor ik specifiek uw aandacht vraag betreft de 
calamiteiten, die kunnen plaatshebben. Inwoners en media zullen in zo'n geval het 
gemeentebestuur (terecht) aanspreken op hun nieuwe verantwoordelijkheid. Het is 
een goede zaak om hierop terdege te zijn voorbereid. Om die reden heeft het college 
toegezegd de commissie Samenleving een training aan te bieden. 

Vandaar dat ik u graag uitnodig voor een simulatietraining. Hierbij ligt de focus op 
de jeugdzorg, maar uiteraard zijn de onderwerpen die aan de orde komen ook van 
toepassing op het gehele sociaal domein. Tijd en locatie zijn in overleg met de 
griffie terecht gekomen op: 

Simulatietraining 'Omgaan met risico's in de jeugdzorg' 
Op dinsdag 27 januari van 18.30-21.30 uur 
In de Raadszaal Stadhuis (er wordt voor broodjes gezorgd) 

De training wordt verzorgd door Platform 31. Dit is een kennis- en 
netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Trainers zijn Helga 
Koper, programmamanager Sociaal Domein bij Platform 31 en voormalig lid van 
de Haarlemse gemeenteraad en Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van veiligheid aan 
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de Radboud Universiteit Nijmegen. Beiden hebben deze training al in verschillende 
steden verzorgd en de reacties hierop zijn heel positief. Ingesloten treft u een flyer 
aan met extra informatie over de training. 

De training is bedoeld voor de woordvoerders jeugdzorg (of breder sociaal domein), 
de wethouder en enkele ambtenaren. Omdat er maximaal 15 personen kunnen 
deelnemen, kan zich per fractie één persoon aanmelden voor deze training. 

U wordt verzocht om u uiterlijk maandag 19 januari a.s. aan te melden bij de 
griffie (griffie@haarlem.nl). 

Met vriendelijke groet 

Merijn Snoek. 


