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1. Inleiding
Wegens het vertrek van drie van de leden van de Participatieraad Haarlem is conform de verordening
een sollicitatieprocedure opgestart voor nieuwe leden. Via een open procedure zijn kandidaten
geworven. In totaal zijn er 17 reacties binnengekomen. De sollicitatiecommissie bestaande uit de
voorzitter, twee leden van de Participatieraad en een vertegenwoordiger namens de gemeente
Haarlem is met zeven personen in gesprek gegaan en heeft vervolgens drie kandidaten geselecteerd.
De sollicitatiecommissie stelt voor mevr. B. Chegini, dhr. V. Feith en dhr. M.J.G. Nieuwenhuis te
benoemen voor een periode van vier jaar.

2. Besluitpunten college
1. Het college benoemt met ingang van 1 december 2018 mevr. B. Chegini, dhr V. Feith en dhr. M.J.G.
Nieuwenhuis als lid van de Participatieraad voor een periode van vier jaar.
3. Beoogd resultaat
Een goed functionerende Participatieraad die evenredig en evenwichtig is samengesteld.
4. Argumenten
1 Het besluit past in het ingezet beleid
De Participatieraad is de gemeentelijke adviesraad voor het brede sociaal domein en sluit aan bij de
programma’s 1 ‘Maatschappelijke Participatie’, 2 ‘Ondersteuning en Zorg’ en 3 ‘Werk en Inkomen’.
2 De Participatieraad is evenwichtig samengesteld.
Naast de in de verordening genoemde criteria heeft de sollicitatiecommissie ook gekeken naar de
achtergrond en het netwerk van de kandidaten en naar de ervaring binnen diverse onderdelen van
het sociaal domein. Zie voor verdere informatie de bijgevoegde Cv’s.
5. Risico’s en kanttekeningen
Niet van toepassing
6. Uitvoering
Schriftelijk bericht.
Betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht.
7. Bijlagen
Bijlage 1: Cv’s kandidaten
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