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Geachte raadsleden en duoburgerleden,
De gemeenten van de Brabantse Wal nodigen u uit voor een bijeenkomst op 14 november 2013 over de stand van zaken
van de transitie jeugdzorg. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren, zoals eerder aangekondigd in de
raadsbrief van oktober jl. (U 13-018631). Het Regionale Transitiearrangement staat centraal deze avond. Ivo Uijt de Haag
van De Viersprong en Maurice van den Nieuwenhuijzen van Bureau Jeugdzorg zullen aanwezig zijn. Zij hebben
meegewerkt aan de totstandkoming van het transitiearrangement.
De bijeenkomst vindt plaats in het oude Stadhuis op de Grote Markt te Bergen op Zoom. U bent van harte welkom vanaf
19:00 uur, het programma start om 19:30 uur.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
• Opening
• Terugblik proces
• Het Regionaal Transitiearrangement
• Vooruitblik
• Vragen
Wij verwachten dat de bijeenkomst maximaal twee uur in beslag zal nemen, dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheid
vragen die door u gesteld worden .
Wij hopen op een goede opkomst. Wij verzoeken u uiterlijk 11 november 2013 aan de griffie te laten weten of u aanwezig
zult zijn .

Hoogachten ,
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A.G.J. v
eegen, wethouder Bergen op Zoom
C.J.M. van Geel, wethouder Steenbergen
A.Th.S. van der Wijst, wethouder Woensdrecht

Nb. Parkeren kan in parkeergarage 'Achter de Grote Markt' of op het Mineurplein.
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen opZoom
E stadskantoor@bergenopzoom.ni

Postbus 35
4600 AA BergenopZoom
1 www.bergenopzoom.nl
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