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Kernboodschap  Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 van de 

Participatieraad Haarlem. In 2018 heeft de Participatieraad acht (on)gevraagde 

adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen. Zij participeert in meerdere 

werkgroepen en houdt zich op de hoogte van de actualiteit door middel van 

conferenties en werkbezoeken. De Participatieraad is actief betrokken bij het 

verbeteren van de kwaliteit van het  beleid en de uitvoering daarvan in het sociaal 

domein van de gemeente Haarlem. Voor het komende jaar agendeert de 

Participatieraad wederom actuele thema’s. In haar reactie op het jaarverslag en 

het jaarplan spreekt het college haar waardering uit voor de constructieve 

adviezen en de wijze waarop de Participatieraad haar rol vervult. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 van de 

Participatieraad Haarlem. 

2. De bijgevoegde antwoordbrief te versturen naar de Participatieraad Haarlem. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

De Participatieraad geeft met het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 inzicht in haar activiteiten  

van het afgelopen jaar en wat haar focus is voor 2019. De Participatieraad heeft veel waardevolle 

adviezen gegeven en is goed zichtbaar in de stad. In 2018 heeft de Participatieraad acht 
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(on)gevraagde adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen. Zij participeert in meerdere 

werkgroepen en houdt zich op de hoogte van de actualiteit door middel van conferenties en 

werkbezoeken. De Participatieraad is actief betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van het  

beleid en de uitvoering daarvan in het sociaal domein van de gemeente Haarlem. 

Voor het komende jaar kiest de raad het thema Wonen, vanwege de behoefte aan woningen in de 

stad en het langer zelfstandig wonen van ouderen en andere kwetsbare inwoners. Om dichter bij de 

inwoners te staan heeft de Participatieraad besloten meer op locatie in de verschillende wijken te 

vergaderen. 

 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 van de Participatieraad Haarlem. 

2. De bijgevoegde antwoordbrief te versturen naar de Participatieraad Haarlem. 

 

3. Beoogd resultaat 

Kennisnemen van de activiteiten van de Participatieraad en het uitspreken van waardering voor de 

onafhankelijke, deskundige wijze waarop de Participatieraad haar rol vervult.  

 

4. Argumenten 
N.v.t. 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Nvt 

 

6. Uitvoering 

De antwoordbrief wordt namens het college aan de Participatieraad gestuurd.  

 

7. Bijlagen 

1. Participatieraad Haarlem jaarverslag 2018 en jaarplan 2019  

2. Antwoordbrief Participatieraad Haarlem kennisnemen van jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 

3. Aanbiedingsbrief jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Participatieraad Haarlem 

 


