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Omschrijving rol, taken en verantwoordelijkheden voorzitter Participatieraad 
van de gemeente Haarlem 

1. De voorzitter van de Participatieraad is lid van de Participatieraad maar heeft een 
specifieke rol en eigen verantwoordelijkheden binnen de raad; 
2. De voorzitter woont in Haarlem en wordt benoemd door het College van B&W op 
voordracht van een sollicitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden van de 
Participatieraad en een vertegenwoordiger die door het College van B&W wordt 
voorgedragen en uit een deskundige aan te wijzen door de Participatieraad.  
3. De voorzitter van de Participatieraad zit de vergaderingen van de Participatieraad 
voor, draagt er zorg voor dat alle leden hun inbreng kunnen leveren en dat verschillen in 
de Participatieraad constructief en productief worden benut. Hij/zij faciliteert dat een 
ieders inbreng een plek krijg in de vergadering. Daarnaast zorgt de voorzitter er voor dat 
personen die een openbare vergadering bijwonen in de gelegenheid worden gesteld een 
inbreng te leveren.  
4. De voorzitter van de Participatieraad stimuleert dat in alle geledingen van de 
Participatieraad de dialoog wordt gevoerd rond de thema’s waar de adviesraad zich over 
buigt en dat de thema’s vanuit verschillende inwonersperspectieven worden bekeken;  
5. De voorzitter heeft gezien zijn/haar specifieke rol geen stemrecht.  
6. De voorzitter van de Participatieraad bespreekt, als dat nodig is, de inbreng en 
inzet van individuele leden binnen de Participatieraad en is voor leden beschikbaar als 
sparringpartner als zij vragen hebben over hun deelname aan de Participatieraad; 
7. De voorzitter heeft net als de leden van de Participatieraad een 
geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die het gemeentebestuur verstrekt zoals 
concept-beleidsdocumenten etc. die nog niet gepubliceerd zijn. De voorzitter wijst ook 
externe adviseurs op deze plicht. 
8. De voorzitter van de Participatieraad is samen met de ambtelijk secretaris 
(ondersteuner Participatieraad) verantwoordelijk voor het maken en actualiseren van 
werkafspraken met de gemeente Haarlem;  
9. Waar nodig doet de voorzitter in/na overleg met de ambtelijk secretaris 
voorstellen richting de leden, beleidsmedewerkers en wethouders hoe de adviesfunctie 
effectiever kan worden uitgeoefend; 
10. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor het College van B&W. De voorzitter 
bespreekt met het College van B&W en/of (de) wethouders kwesties/thema’s die aan de 
orde zijn geweest in de vergadering van de Participatieraad en/of kwesties die leden van 
de Participatieraad naar voren hebben gebracht. De voorzitter laat zich in deze 
overleggen in principe altijd vergezellen door een ander lid van de Participatieraad. De 
voorzitter zorgt voor een terugkoppeling binnen de adviesraad en/of naar leden die de 
kwestie hebben ingebracht; 
11. De voorzitter is degene die namens de Participatieraad de externe communicatie 
op zich neemt richting pers, maatschappelijke organisaties etc. Als het om inhoudelijke 
dossiers gaat worden een of meerdere leden betrokken; 
12. De voorzitter zorgt er voor dat er met/binnen de Participatieraad een jaarplan 
wordt opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd; 
13. De voorzitter houdt toezicht dat het jaarlijkse budget conform de opgestelde 
begroting wordt besteed; 
14. De voorzitter is de functioneel leidinggevende van de ambtelijk secretaris; 
15. De voorzitter wordt in principe voor een periode van 4 jaar benoemd, deze 
periode kan voor maximaal een periode van 4 jaar worden verlengd. 
16. De voorzitter is gemiddeld 3 dagdelen per week beschikbaar. 
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Toelichting op het profiel 

Context 

De Participatieraad is het adviesorgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd vanuit 
inwonersperspectief adviseert ten aanzien van sociaal maatschappelijke vraagstukken. 
De gemeente en daarmee ook de adviesraad heeft te maken met grote indringende 
vraagstukken. De voorzitter (be)geleidt de adviesraad die bestaat uit Haarlemmers die, 
op vrijwillige basis, met de gemeente mee willen denken om te komen tot beleid en 
uitvoering die past bij de leef-en belevingswereld van de inwoners.  

De zittingstermijn van een deel van de leden van de Participatieraad loopt binnenkort af. 
Dit betekent dat er nieuwe leden geworven worden. Het post corona-tijdperk , de 
economische recessie en andere maatschappelijke ontwikkelingen zullen grote gevolgen 
hebben voor (kwetsbare) inwoners. Dit betekent dat een nieuwe voorzitter voor de 
uitdaging staat om met de nieuw samengestelde raad deze vraagstukken op te pakken. 
De voorzitter zal met de raad moeten bekijken op welke wijze de raad in de gegeven 
omstandigheden het meest effectief haar rol kan vervullen.  

Profiel 

De voorzitter heeft interesse in wat er leeft onder de verschillende bevolkingsgroepen in 
Haarlem, heeft belangstelling voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en 
ontwikkelingen en is open minded. Hij/zij hoeft niet noodzakelijkerwijs over lokale 
netwerken te beschikken, het zijn immers de (werkgroep)leden die deze nodig hebben 
om hun adviesfunctie te kunnen vervullen. De voorzitter weet op hoofdlijnen wat er 
lokaal en op het sociaal domein speelt.  De voorzitter is geen inhoudelijk deskundige. De 
voorzitter begeleidt inhoudelijke discussies in de vergaderingen van de adviesraad en kan 
als dit relevant is zijn/haar bijdrage leveren aan de discussie maar dit is secundair.  De 
“inhoud inbrengen”, kennis, ervaringen en inzichten, ligt primair bij de leden.  

De voorzitter heeft globaal kennis van de sociale kaart en weet welke “spelers” actief zijn 
binnen het sociaal domein. De voorzitter weet hoe binnen gemeentes bestuurlijke, 
ambtelijke en politieke processen verlopen.   

De voorzitter heeft ervaring in het begeleiden van gemêleerde groepen, vindt verschillen 
interessant, kan deze overbruggen en verbindingen leggen. De voorzitter kan hoofd- en 
bijzaken onderscheiden en weet de kern er uit te halen. De voorzitter richt zich op het 
begeleiden van het proces (zorgen dat leden hun inbreng leveren) en op het bewaken 
van de bedoeling van de raad, de werkafspraken en het functioneren van " het 
team". Voor wat betreft het laatste valt te denken aan het zorgen dat visieverschillen 
binnen de raad productief benut worden.  

De voorzitter hecht waarde aan (inwoners)participatie, heeft hier aantoonbare 
belangstelling voor en volgt de ontwikkelingen op dit terrein. De voorzitter weet leiding te 
geven zonder zich te laten voorstaan op hiërarchie maar weet zijn/haar leidinggevende 
rol te pakken als de situatie of de omstandigheden dit noodzakelijk maken. 

De voorzitter is de aangewezen persoon om actie te ondernemen als er vragen zijn rond 
het functioneren van een lid van de adviesraad en de trekkers van de werkgroepen. De 
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voorzitter heeft het recht om met leden van de raad, buiten de vergadering, aan te 
spreken over hun inzet en inbreng. 

De voorzitter is onafhankelijk in zijn/haar optreden. Deze onafhankelijkheid kent 
verschillende dimensies. De voorzitter heeft op het moment dat hij/zij voorzitter is geen 
(potentiele) professionele en/of zakelijke belangen. De voorzitter is op dat moment geen 
eigenaar, leidinggevende of bestuurslid in een zorg-of maatschappelijke organisatie die in 
Haarlem actief is binnen het sociaal domein. De voorzitter is niet politiek actief.  

De voorzitter van de adviesraad neemt in principe niet deel aan een werkgroep. Als de 
voorzitter kennis en kunde of concrete ervaringen heeft rond een bepaald thema kan 
hij/zij een inbreng leveren en (tijdelijk) aanschuiven bij een vergadering van de een 
werkgroep. 

Als de samenwerking met de contactpersoon vanuit de gemeente en/of 
beleidsmedewerkers niet effectief verloopt is de voorzitter degene die actie onderneemt 
richting de betreffende medewerker en/of diens leidinggevende.  Tevens is de voorzitter 
degene die samen met een ander lid van de Participatieraad contact zoekt met 
(individuele) wethouder(s) als het samenspel tussen de adviesraad en de wethouder(s) 
niet optimaal verloopt. 

De voorzitter zorgt ervoor dat minimaal een keer per jaar het functioneren van de raad 
en de bijdrage en inzet van alle leden daarbinnen wordt geëvalueerd.  

Enkele leden van de Participatieraad evalueren jaarlijks met de voorzitter de wijze 
waarop hij/zij haar rol en verantwoordelijkheden vormgeeft. Is er onvrede en 
ontevredenheid bij de meerderheid van de Participatieraad over de wijze waarop de 
voorzitter haar/zijn rol vervult dan is het primair aan de leden om deze knelpunten met 
de voorzitter te bespreken. Bij het voortduren van de onvrede kan er een traject 
plaatsvinden onder leiding van een externe deskundige die na afloop een advies geeft. 
Blijft er onvoldoende vertrouwen dan kunnen de leden besluiten om voorzitter te vragen 
het lidmaatschap van de Participatieraad op te zeggen. In het uiterste geval kan de 
Participatieraad het College van B&W vragen om tot ontslag over te gaan. 
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