
 
Geacht college en geachte gemeenteraad,  

 

Met enige trots bieden wij u het verslag aan van de evaluatie van de eerste termijn 

van de Participatieraad, zoals is voorgeschreven in de verordening Participatieraad 

gemeente Haarlem 2013. 

De evaluatie hebben wij laten uitvoeren door bureau Stimulansz. Deze is gekozen, 

nadat wij drie bureaus hebben uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de 

evaluatie. De evaluatie is bekostigd uit de middelen van de Participatieraad. 

 

De belangrijkste evaluatiepunten waren:  

• Heeft het opheffen van de drie voorgangers van de Participatieraad en het 

 vormen van de Participatieraad het beoogde effect gehad voor de 

 stakeholders? 

• Het functioneren van de Participatieraad en het effect van de adviezen op 

 het beleid. 

• Wordt het uitreiken de van Participatieprijs en de organisatie daarvan 

 voorgezet door de Participatieraad? 

 

De uitkomst van de evaluatie is algemeen positief. De Participatieraad is blij met dit 

positieve beeld. Echter, sluit daarbij haar ogen niet voor de kritiekpunten, waarvan 

een belangrijk deel ook genoemd is door de Participatieraadsleden zelf. 

 

De Participatieraad blijft werken aan kwaliteit en zoeken naar nieuwe wegen om de 

invloed van de burger op het beleid goed te verwoorden in zowel gevraagde als 

ongevraagde adviezen. Zij streeft ernaar dat ook steeds te doen binnen de gestelde 

termijnen. 

 

Van de vijftien leden en de voorzitter zijn nu zeven leden en de voorzitter 

herbenoemd door het College van B&W voor een nieuwe termijn van vier jaar; acht 
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leden zijn gedurende of na de eerste termijn vertrokken. Recent zijn twee nieuwe 

leden voorgedragen. Dat zorgt voor nieuw elan in het team, waar veel wordt 

gevraagd van de inzet en bevlogenheid van de leden. 

 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze evaluatie, we hopen dat u zich er in kunt 

herkennen en wensen u veel plezier bij het lezen ervan.  

En tot slot zullen we rake adviezen ter verbetering met open armen ontvangen! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Ruth Nelemaat 

Voorzitter Participatieraad Haarlem  

 

                                                                                                      

 


