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Info Den Helder - reactie beleidsnota antillianenbeleid 

Renee Middel <renee.middel@parlan.nl> 
'"info@denhelder.nl"' <info@denhelder.nl> 
19-4-2010 10:49 
reactie beleidsnota antillianenbeleid 
Anneke de Ruiter <a.de.ruiter@denhelder.nl>, 'Hetty Visser' 
<h.visser@denhelder.nl>, '"adijkman@denhelder.nr" <adijkman@denhelder.nl>, 
"Veiligheidshuis (Den Helder)" <Veiligheidshuis.DenHelder@minjus.nl>, Bart 
Kwaaitaal <bart.kwaaitaal@parlan.nl> 

Van: 
Aan: 
Datum: 
Onderwerp: 
CC: 

L.s., 

Op uw verzoek d.d. 12 maart 2010 (schriftelijk) en 7 april 2010 (bijeenkomst), ontvangt u bij deze een korte 
reactie van Parian, Jeugd & Opvoedhulp, op de concept beleidsnota Antillianenbeleid 2010 - 2013 

Parian kan zich in grote lijnen vinden in het gekozen concept beleid van de gemeente Den Helder. Parian 
gaat er vanuit dat zij de komende jaren (t/m 2013) een bijdrage blijft leveren aan de speerpunten door o.a. 
de uitvoering van de kinderhuiskamer, buitenschoolse opvang plus,preventief ambulante 
opvoedingsondersteuning en Lanta Ariba. Naast deze concrete uitvoeringszaken zal Parian zich tevens 
inzetten om gebruik te maken van de aanwezige positieve krachten binnen de Antilliaanse gemeenschap 
waaronder de kerkgemeenschappen. De samenwerking binnen het veiligheidshuis spreekt voor zich. 
Parian onderschrijft de woorden van de burgemeester in zijn openingswoord nl dat het belangrijk is om 

goedlopende werkzame projecten te implementeren in algemene voorzieningen en regulier beleid. Parian is 
er van overtuigd dat het belangrijk is om aan te sluiten b i j ' het dagelijkse gewone' en vervolgens aanvullend 
maatwerk te leveren waarbij doorlopende zorglijnen centraal behoren te staan en niet organisatie- of keten 
structuren. Parian neemt de uitdaging aan om de komende beleidsperiode haar voorzieningen zo in te 
richten dat wij ook voor de antilliaansedoelgroep de " prevert supplier" van jeugd en opvoedhulp zullen zijn. 
Laagdrempelige instroom en opschaling naar zwaardere interventies waar nodig is ons uitgangspunt. 
Parian zal actief de samenwerking blijven zoeken in de keten opdat de komende beleidsperiode in hetteken 
kan staan van borging van bestpractices uit het antillianenbeleid in het regulier gemeentelijk beleid. 
Samenwerking en het slechten van schotten zijn kernwoorden. 

Met vertegenwoordigers uit de Antilliaanse gemeenschap (zelforganisaties) zullen wij actief mee denken 
over de toekomstige inbedding cq borging opdat alle kinderen alle kansen krijgen. 

Mocht u nog specifieke vragen hebben dan kan contact opgenomen worden met Bart.kwaaitaal@parlan.nl 

. Stuknummer: AH 0.04216 
Hopende u voldoende geTnformeerd te hebben, 
Met vriendelijke groet ', i i t ^ , < 
Renee Middel \— 
Parian regiomanager Kop NH 
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Renee Middel 
Regiomanager 

Regio Kop Noord-Holland 

1784 NZ Centrum Daghulp Den Helder 
Telefoon: (0223) - 67 10 70 
e-mail: renee.middel@parlan.nl 
Website: www.parlan.nl 
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Dit mailbericht is uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien het mailbericht 
verkeerd is geadresseerd, verzoeken wij u dringend ons dit te laten weten (telefonisch of per mail). Verspreiding, vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van 
dit mailbericht aan derden is strikt verboden. 
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