Uitnodiging regionale
informatiebijeenkomst Jeugdhulp
woensdagavond 26 juni 2019
Locatie: De Cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen

Geachte dames en heren,

Eerder bent u via een 'save the date' uitgenodigd voor een
raadsinformatiebijeenkomst Jeugdhulp. In deze e-mail informeren wij u over het
programma van deze avond. Gezien het grote aantal aanmeldingen wijken we uit
van Oisterwijk naar een grotere locatie: De Cammeleur in de gemeente Dongen.

We starten de avond plenair met een welkomstwoord door wethouder Aletta van
der Veen, voorzitter van de Bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant. Zij
neemt ons mee in de actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg en de transformatie
waar wij in de regio Hart van Brabant vol op inzetten.

In twee parallelle deelsessies kunt u in deelnemen aan twee presentaties.
In de eerste sessie nemen Diana Ebbing en Annie Merx u mee in de
ontwikkelingen en context van het financieel beeld en de maatregelen die we
hebben getroffen op korte en lange termijn om het tekort te beheersen. In de
tweede presentatie schetsen Anne-Lieke Piggen en Marjan Sol de contouren van
het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd 2019 - 2021 en hoe we hier als
regio mee aan de slag zijn.
Uiteraard is er tijdens de deelsessies de gelegenheid om verdiepende vragen te
stellen en in gesprek te gaan over de financiën of over het beleid Jeugdhulp.

We sluiten de avond gezamenlijk af, waarbij we kort het vervolg op deze
informatiebijeenkomst schetsen. Vanaf 21:45 uur staat er een drankje voor u
klaar.

Wij hopen u allen te verwelkomen op 26 juni!

In verband met de organisatie weten we graag vooraf of we op uw komst mogen
rekenen. Aanmelden s.v.p. uiterlijk woensdag 19 juni. Dit is mogelijk via deze
aanmeldlink.

Met vriendelijke groet,

Namens de Bestuurscommissie Jeugd, regio Hart van Brabant
Aletta van der Veen, voorzitter

Aanmelden voor de radenbijeenkomst

Programma
19.00 uur
Inloop
19:30 uur
Welkom - Aletta van der Veen (voorzitter Bestuurscommissie Jeugd)
19.45 uur
Deelsessies in twee groepen
Groep 1: Financieel beeld jeugdhulp en beheersmaatregelen - Diana Ebbing en
Annie Merx
Groep 2: Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd - Anne-Lieke Piggen en
Marjan Sol
20.30 uur
Pauze
20.45 uur
Deelsessies in twee groepen
Groep 1: Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd - Anne-Lieke Piggen en
Marjan Sol

Groep 2: Financieel beeld jeugdhulp en beheersmaatregelen- Diana Ebbing en
Annie Merx
21.30 uur
Plenaire afsluiting
21:45 uur
Borrel en napraat

Toelichting
Wat: radenbijeenkomst Regio Hart van Brabant inzake jeugdhulp
Wanneer: woensdag 26 juni 2019
Tijdstip: inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur tot 22.00 uur
Voor wie: alle raads-, commissie-, burgerleden en sociaal adviesraden van de
negen gemeenten van Regio Hart van Brabant

Let op locatie is gewijzigd
Locatie: De Cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen
Klik hier voor parkeermogelijkheden in de nabije omgeving

Programmabureau Regio Hart van Brabant

E info@regio-hartvanbrabant.nl
I www.regio-hartvanbrabant.nl
T 013 - 744 0406

