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Jaarverslag en uitgaven 2016

Geachte voorzitter en leden van de Participatieraad,
Hartelijk dank voor het toezenden van uw jaarverslag en overzicht van uitgaven
2016 van de Participatieraad. Wij hebben uw verslag met veel aandacht gelezen.
U heeft in de tweede helft van 2016 afscheid genomen van een aantal leden, maar
wij hebben op uw voordracht gelukkig inmiddels nieuwe leden kunnen benoemen,
zodat u ons goed van (on)gevraagde adviezen kunt blijven voorzien. De brugfunctie
die u vervult tussen Haarlemmers en ons college blijft belangrijk.
In 2016 had u gekozen voor onafhankelijke cliëntondersteuning als thema. Van
onze kant is de nadere invulling van deze taak ook in dat jaar opgepakt. De door u
georganiseerde preconferentie, netwerkbijeenkomst en ongevraagde adviezen waren
waardevolle bijdragen voor de gemeente. De notitie cliëntondersteuning in het
sociaal domein is inmiddels door ons vastgesteld en besproken in de commissie
Samenleving.
In uw jaarverslag staat het overzicht van gevraagde en ongevraagde adviezen die u
in 2016 heeft uitgebracht. Wij waarderen uw bijdragen aan de beleidsvorming zeer,
zeker gezien de tijdsdruk en de soms ingrijpende wijzigingen die gedurende het
proces in de concepten werden aangebracht. Dat laatste is lastig voor u in de
advisering, maar wij hechten er aan u vroegtijdig te betrekken.
Wij lezen in uw verslag dat u verdere opleiding en training heeft doorgeschoven
naar 2017 om ook de nieuwe leden te kunnen laten deelnemen. Wij juichen het toe
dat u blijft investeren in de deskundigheidsbevordering van uw leden, zodat u goede
adviezen kunt blijven uitbrengen. Ook dat u uw activiteiten ruim birmen de
vastgestelde begroting heeft kunnen uitvoeren waarderen wij.
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