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Evaluatie Participatieraad

Geacht college,
Hierbij bied ik u het rapport Evaluatie Participatieraad Haarlem aan.
Conform de verordening is (ruim ) een jaar na inwerkingtreding van de
verordening Participatieraad Haarlem een onderzoek verricht naar het
functioneren van de Participatieraad en de kwaliteit van de gegeven adviezen.
Het doet ons genoegen te constateren dat uit het onderzoek geconcludeerd kan
worden dat de Participatieraad haar taken professioneel, integer en naar
tevredenheid uitvoert. Ook verloopt de samenwerking met de beleidsambtenaren
en de wethouders goed en is er sprake van waardering voor elkaars inspanningen
en bijdrages. Niet vaak is bij de adviesaanvraag rekening gehouden met de termijn
zoals genoemd in de verordening. Ambtenaren en de Participatieraad hebben dat
opgelost door de advisering al in het voortraject te starten. Dat vraagt vertrouwen
tussen Participatieraad en ambtenaren. Ik constateer dat met dat vertrouwen
zorgvuldig is omgegaan door alle leden van de Participatieraad. Het bovenstaande
heeft wel tot gevolg dat de advisering niet altijd zichtbaar meer is omdat delen van
het advies al worden overgenomen voor dat het beleid B&W heeft bereikt.
In het rapport worden twee aandachtspunten genoemd; meer aandacht voor
integraal beleid en dito adviesaanvragen en meer aandacht voor
diversiteit/multiculturele samenleving. De Participatieraad onderstreept deze
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punten en heeft hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd in haar adviezen en zal
dit ook in de toekomst blijven doen.
De Participatieraad ziet naar aanleiding van deze evaluatie geen redenen de
verordening Participatieraad Haarlem aan te passen.
Ons voorstel is een volgende bredere evaluatie aan het einde van de eerste
zittingstermijn van de Participatieraad uit te voeren en dan ook o.a. cliëntenraden,
burgers en maatschappelijke organisaties te betrekken.
De interne evaluatie zal conform de verordening wel jaarlijks plaatsvinden, maar
dan in de vorm van het jaarverslag.

Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

