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Onderwerp: Participatieraad Haarlem kennisnemen van jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 

 

 
Geachte voorzitter en leden van de Participatieraad, 
 
Met belangstelling hebben wij het jaarverslag 2018 gelezen. Uit het verslag blijkt dat de 
Participatieraad een stevige positie heeft en onafhankelijk haar adviezen uit kan brengen. Wij 
waarderen dat en danken u daarvoor. 
 
Wij zijn verheugd te lezen dat de Participatieraad veel gevraagde en ongevraagde adviezen heeft 
uitgebracht. Het is duidelijk dat u maatschappelijk betrokken bent en de weg weet te vinden binnen 
de gemeentelijke afdelingen. U heeft een groot aantal andere gevraagde en ongevraagde adviezen 
uitgebracht waaronder adviezen over Haarlemmers in Acute zorgnood, het CEO Wmo, de Sociale 
Basis, de achterstanden Wmo, de verordening en uitvoeringsregels van de Wmo, de aanbesteding 
van het leerlingenvervoer en het opstellen van het Actieplan toegankelijke stad. Ook heeft u vragen 
gesteld over de herindicatie individuele begeleiding en dagbesteding. 
 
Wij waarderen uw inhoudelijke inbreng in diverse werkgroepen zoals het Minima overleg, 
Regenboogoverleg en rondom het Wmo-vervoer en doelgroepenvervoer.  
 
De conferentie over de ‘Toegankelijke Stad’ is door veel mensen bezocht en heeft veel waardevolle 
informatie opgeleverd. De opbrengst hiervan is in de vorm van een actieplan aan het college 
aangeboden. Wij danken u hiervoor. 
 
U geeft aan dat er niet altijd tijdig gereageerd wordt op adviezen van uw raad. Dat betreuren wij. We 
hebben met u afgesproken te werken met een actielijst om de voortgang te bewaken. Dit blijft een 
punt van voortdurende aandacht in onze organisatie. 
 
Wij constateren dat u op voortvarende wijze invulling geeft aan uw missie. Uw activiteiten dragen bij 
aan verbetering van de kwaliteit van het beleid in het sociaal domein in Haarlem. Daarmee is de 
Participatieraad voor ons een gewaardeerd partner. Er zijn in 2018 vijf nieuwe leden aangesteld bij 
de Participatieraad. Het stemt ons positief dat er opnieuw inwoners van Haarlem zijn gevonden met 
deskundigheid die betrokken willen zijn bij het verbeteren van het sociaal beleid.  
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Voor 2019 en 2020 heeft u gekozen voor het thema Wonen. Zeker ook in Haarlem zijn er omtrent 
wonen veel uitdagingen. De grote behoefte aan woningen en het langer zelfstandig wonen 
herkennen we als belangrijke thema’s.  
 
Het organiseren van vergaderingen in de wijk is iets wat ons verheugt omdat wij als gemeente ook 
inzetten op het gebiedsgericht werken.   
 
Concluderend zijn wij blij met uw activiteiten en waardevolle adviezen.  

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

 

J. Scholten   drs. J. Wienen 
 


