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Geachte leden en voorzitter van de Participatieraad, 

In de raadscommissie Samenleving van 16 april werd de evaluatie van uw raad, 
samen met het jaarverslag en begroting Participatieraad 2015 en het jaarverslag 
2014 en overzicht uitgaven 2014 besproken. Wij sluiten ons aan bij de 
complimenten die u van de raadsleden ontving. De stukken die u aanlevert zijn zeer 
leesbaar. U heeft uw werk heel professioneel uitgevoerd en uw adviezen zijn 
waardevol voor onze beleidsvorming. Wij hebben in de raadscommissie 
aangegeven dat u nog een antwoord van het college zou ontvangen waaraan wij 
hiermee voldoen. Wij gaan puntsgewijs in op de door u ingediende stukken. 

Evaluatie Participatieraad Haarlem september 2013 - december 2014 
Een algehele conclusie in de evaluatie is dat: "op basis van de uitkomsten van het 
onderzoek kan zonder voorbehoud geconcludeerd worden dat de Participatieraad 
Haarlem haar taken naar volle tevredenheid heeft uitgevoerd en de aan haar 
toegewezen verantwoordelijkheden op integere en professionele wijze heeft 
waargemaakt". Deze conclusie komt overeen met onze eigen ervaringen in de 
samenwerking met u als Participatieraad. 
U noemt in uw aanbiedingsbrief twee aandachtspunten, namelijk meer aandacht 
voor integraal beleid en meer aandacht voor diversiteit-multiculturaliteit. Wij 
onderschrijven het belang van beide onderwerpen. 
Met de evaluatie die nu is uitgevoerd, is voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt 
bij de oprichting van de Participatieraad, namelijk dat een jaar na de start van de 
Participatieraad een onderzoek naar het functioneren en het effect van uw werk op 
het beleid van de gemeente zou worden gedaan. 
Uit de evaluatie blijkt dat uw adviezen een serieuze bijdrage leveren aan het 
maatschappelijk en politiek debat in Haarlem. Ook als uw adviezen niet een-op-een 
worden overgenomen zorgen zij voor verder nadenken over het betreffende 
onderwerp. 
U stelt voor om aan het eind van de zittingstermijn van de Participatieraad een 
bredere evaluatie uit te voeren waarbij u ook cliëntenraden, burgers en 
maatschappelijke organisaties gaat betrekken. Hiermee voldoet u aan artikel 18 van 
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de verordening waarin is bepaald dat de Participatieraad iedere vier jaar zijn 
functioneren evalueert. Wij wachten dit met belangstelling af. 

Jaarverslag 2014 en overzicht uitgaven 2014 
In uw jaarverslag schetst u, op duidelijke en leesbare wijze, al het werk dat de 
Participatieraad in 2014 heeft verricht. Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van 
de implementatie van de nieuwe taken die per 1 januari 2015 van het Rijk zijn 
overgeheveld naar de gemeente. Bij de voorbereidingen hierop hebben we een 
groot beroep gedaan op u als Participatieraad, en hebben we uw advies gevraagd én 
gekregen in vaak heel korte tijd. Uw bijdragen zijn zeer waardevol voor ons 
geweest. Naast het uitbrengen van achttien gevraagde en ongevraagde adviezen, 
heeft u bovendien netwerk- en ronde tafel-bijeenkomsten georganiseerd, uw 
contacten in en rond de stad onderhouden en het functioneren van de 
Participatieraad laten onderzoeken. Hierbij bent u ruim binnen het budget bent 
gebleven. 

Jaarplan en begroting 2015 
Wij hebben kennis genomen van het Jaarplan 2015. Het is een helder overzicht van 
uw planning voor 2015. Tevens heeft u een begroting voor 2015 opgesteld. Volgens 
uw verordening, artikel 13, stelt de Participatieraad jaarlijks in samenhang met het 
werkplan een begroting op van de verwachte uitgaven voor het komende 
kalenderjaar en bericht het college of zij met de begroting kan instemmen. Uw 
begroting voor 2015 sluit aan op het Jaarplan 2015 en blijft binnen het maximale 
budget dat in onze begroting voor uw werk is gereserveerd. Wij stemmen hiermee 
in. 

Op uw jaarplan hebben wij nog een opmerking. In uw verordening, artikel 13 punt 
2, staat vermeld dat in het werkplan in ieder geval aandacht besteed wordt aan: 

1. Doelgroepen in kwetsbare posities; 
2. Diversiteit en de multiculturele samenleving 
3. Het contact en de communicatie met Haarlemmers, maatschappelijke 

organisaties en direct betrokkenen. 

In uw evaluatie heeft u aangegeven dit jaar meer aandacht te gaan besteden aan 
diversiteit en multiculturele samenleving en wij weten ook dat u van plan bent 
aandacht te besteden aan kwetsbare doelgroepen. Dit lezen wij niet in uw jaarplan 
voor 2015. Wilt u conform artikel 13 bij toekomstige jaarplannen en in uw 
jaarverslag over 2015 aan deze punten, zoals vermeld in de verordening bij artikel 
13, aandacht besteden? 
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Afsluitend 
Nogmaals dank voor het vele werk dat u als Participatieraad verzet en ongetwijfeld 
weer gaat verzetten. Wij wensen u veel succes met u werk in 2015! 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten mr. ÈTB. Schneiders 


