
 

 

B&W besluit
Publicatie

Onderwerp 

Benoeming voorzitter en leden Participatieraad Haarlem 

Bestuurlijk 
behandelvoorstel 
(2013/288591) 

STZ/WWGZ 

Collegebesluit 

1. Het college benoemt mevr. R. Nelemaat als voorzitter van de 
Participatieraad. 

2. Het college benoemt dhr T. van Angeren, dhr. G. Ankoné, mevr. G. 
Baltus, mevr. A. van Dam, dhr. D. el Gharnati, dhr. M. Lehiba, mevr. 
P. Nuyens, dhr. F. van de Peppel, dhr. H. Redeker, dhr. D. Reinders, 
mevr. J. Regout, dhr. J. Smit, mevr. M. Stolp, mevr. C. Visser en dhr. 
F. de Vries als lid van de Participatieraad. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit 

besluit. 
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de 

commissie Samenleving. 
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Samenvatting/Doel/grond besluit 

Volgens de Verordening Participatieraad gemeente Haarlem benoemt 
het college leden en voorzitter van de Particpatieraad op voordracht 
van een sollicitatiecommisse. 
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1. Inleiding 
De Participatieraad heeft tot taak de raad en het college gevraagd en ongevraagd te adviseren, 
alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor 
belanghebbenden op de domeinen ‘werk en inkomen’, ‘diversiteit en multiculturele 
samenleving’ en ‘zorg, wonen en welzijn’.  
  
Op 6 juni jl. heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van de Participatieraad gemeente 
Haarlem en de ‘Verordening Participatieraad gemeente Haarlem’ vastgesteld. In deze 
verordening zijn taken en bevoegdheden vastgelegd, evenals het profiel van de leden en de 
voorzitter en de wijze waarop deze worden geworven. Inmiddels is de werving voor de 
voorzitter en de leden afgerond en is de  selectiecommissie met een voordracht gekomen. Het 
college neemt deze voordracht over en benoemt een voorzitter en vijftien leden voor de 
Participatieraad.  
 
 
2. Besluitpunten college 
 

1. Het college benoemt mevr. R. Nelemaat als voorzitter van de Participatieraad. 
2. Het college benoemt dhr T. van Angeren, dhr. G. Ankoné, mevr. G. Baltus, mevr. A. 

van Dam, dhr. D. el Gharnati, dhr. M. Lehiba, mevr. P. Nuyens, dhr. F. van de 
Peppel, dhr. H. Redeker, dhr. D. Reinders, mevr. J. Regout, dhr. J. Smit, mevr. M. 
Stolp, mevr. C. Visser en dhr. F. de Vries als lid van de Participatieraad. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving. 
 
 
3. Beoogd resultaat 
Een goed functionerende Participatieraad die evenredig en evenwichtig is samengesteld.  
 
 
4. Argumenten 
Een evenwichtig samengestelde Participatieraad 
De selectiecommissie – onder meer bestaande uit leden van de voorgaande drie raden - heeft 
meer dan veertig reacties ontvangen, waaronder veel potentiële geschikte kandidaten. Op 
basis van de brievenselectie heeft de selectiecommissie met 30 kandidaten een gesprek 
gevoerd. Naast de in de verordening genoemde formele criteria, heeft de selectiecommissie 
ook gekeken naar een evenredige en evenwichtige samenstelling van de participatieraad. Het 
betreft hier een verdeling naar leeftijd en verhouding man-vrouw en een verdeling naar 
deskundigheid op het gebied van de domeinen ‘werk en inkomen’, ‘diversiteit en 
multiculturele samenleving’ en ‘zorg, wonen en welzijn’. De selectiecommissie is erin 
geslaagd om op basis van het bovenstaande een afgewogen voordracht aan het college voor te 
leggen van vijftien leden en een voorzitter. 
 



 
 
 
 
 
 
2013/288591 Benoeming voorzitter en leden Participatieraad Haarlem  
2 
 
Werving via sollicitatieprocedure met betrokkenheid voormalige adviesraden 
De werving is gelopen via een open sollicitatieprocedure. In afwijking van de reguliere 
wervingsprocedure zijn de voorzitters en/of leden van de drie voormalige adviesraden 
betrokken bij de selectie samen met een vertegenwoordiger van de gemeente. Bij de selectie 
van de voorzitter was de selectiecommissie aangevuld met een extern deskundige 
aangedragen vanuit de voormalige adviesraden (SAMS, SoZaWe-raad en de Wmo-raad).  
 
Benoeming voor vier jaar 
Volgens de verordening (artikel 12, lid 4) worden leden en voorzitter van de Participatieraad 
benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde 
periode van vier jaar worden verlengd. 
 
 
5. Kanttekeningen 
n.v.t. . 
 
 
6. Uitvoering 
Schriftelijk bericht 
Betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht. 
 
Installatie 24 september 
Op dinsdagavond 24 september installeert het college de voorzitter en de leden van de 
Participatieraad in een feestelijke bijeenkomst in de Gravenzaal van het stadhuis. Voor deze 
gelegenheid wordt een persbericht verzonden. 
 
 
7. Bijlagen 
Geen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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