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Onderwerp:  Vorming Participatieraad gemeente Haarlem 
Reg.nummer:  2013/116867 
 
 
 
1. Inleiding 
 
Het sociaal domein is in beweging. Zowel van Rijkswege als op gemeentelijk 
niveau wordt gewerkt aan een efficiëntere en ontkokerde samenwerking met 
organisaties en burgers op het vlak van diversiteit, welzijn, zorg, werk en inkomen. 
 
Om in deze veranderingen mee te kunnen sturen is integrale advisering vanuit één 
adviesorgaan van burgers en ervaringsdeskundigen van groot belang. Nu kent de 
gemeente drie adviesraden, te weten de SoZaWe-raad, Wmo-raad en de SAMS 
(Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad). De samenhang in de onderwerpen 
waarover deze raden afzonderlijk adviseren neemt toe. 
 
Daarom heeft het college van B&W bij de behandeling van de Kadernota 2011 en 
in de Begroting 2011-2015 aangekondigd toe te willen werken naar het integreren 
van de bestaande drie adviesraden in één nieuw te vormen Participatieraad. Dit 
streven past ook in de in het Collegewerkprogramma vermelde ‘modernisering en 
stroomlijning van het inspraak- en participatiebeleid’. 
 
Met de vorming van de Participatieraad per 1 mei 2013 geven wij uitvoering aan 
bovenstaand voornemen dat door de raad is bekrachtigd. Wij lopen hiermee gelijk 
op met de transitie in het sociaal domein, zoals verwoord in Samen voor Elkaar, en 
kunnen de participatieraad zo optimaal betrekken in dit transitieproces. 
 
 
2. Voorstel aan de raad 
 
Het college stelt de raad voor: 
1. Akkoord te gaan met de oprichting van de Participatieraad, conform de in het 

raadsvoorstel opgenomen uitgangspunten, en de ontbinding van de SoZaWe-
raad, de Wmo-raad en de SAMS; 

2. De verordening Participatieraad gemeente Haarlem met terugwerkende kracht 
per 1 mei 2013 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de 
verordeningen van de SoZaWe-raad, de Wmo-raad en de SAMS; 

3. Het budget ‘Cliëntenparticipatie’ (SoZaWe-raad) à € 18.590 structureel over te 
hevelen van Programma 7 ‘Werk en Inkomen’ naar Programma 3 ‘Welzijn, 
Gezondheid en Zorg’; 

4. Als bijdrage aan het instellen van de formatie van ambtelijk secretaris van de 
Participatieraad, een budget à € 9.775 (0,17 fte) structureel over te hevelen van 
Programma 7 naar Programma 3. 
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3. Beoogd resultaat 
 
Met de nieuwe Participatieraad ontstaat één  adviesorgaan dat zorgt voor integrale 
advisering vanuit de Haarlemse samenleving op het brede sociaal-culturele domein 
van het gemeentelijk beleid. 
De Participatieraad geeft het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies over 
zaken die zich richten op de zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie van 
burgers op het vlak van: 

 Zorg, wonen en welzijn; 
 Werk en inkomen; 
 Diversiteit en multiculturele samenleving. 

 
4. Argumenten 
 
De veranderingen in het sociaal domein vragen om integrale advisering 
Wij hebben onze visie op de veranderingen in het sociaal domein verwoord in ‘Hof 
2.0’, Samen voor elkaar’ en ‘Kans en Kracht’. Het gaat ons om een fundamentele 
omwenteling van hoe wij in de stad met onze burgers, maatschappelijke partners en 
lokale instellingen de eigen kracht van de burger en de betrokkenheid van de sociale 
omgeving kunnen vergroten. Vanuit het overkoepelende programma Samen voor 
elkaar werken we aan een ontkokering van onze werkwijzen en een integrale 
benadering van onze dienstverlening aan de burger. De veranderingen in het sociaal 
domein vragen ook van de adviesraden dat zij hun krachten bundelen en integraal in 
deze veranderingen adviseren. 
 
Een Participatieraad in plaats van drie aparte adviesraden 
Tot op heden vindt advisering op het sociaal-cultureel beleid van de gemeente 
plaats via drie afzonderlijke adviesraden. De Wmo-raad adviseert het 
gemeentebestuur op het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). De SoZaWe-raad adviseert over Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SoZaWe). Beide raden verzorgen hiermee de in de Wmo, de Wet 
werk en bijstand (Wwb) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voorgeschreven 
cliëntenparticipatie. De stedelijke Adviesraad Multiculturele samenleving (SAMS) 
adviseert de gemeente op het vlak van diversiteit en de multiculturele samenleving. 
 
Alle drie de raden zijn breed georiënteerd en hebben  raakvlak met elkaars 
onderwerpen. Door de drie afzonderlijke raden op te heffen en daar voor in de 
plaats één Participatieraad te vormen, wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
synergie tussen de diverse beleidsvelden en kan integrale advisering plaatsvinden. 
 
De participatieraad wordt van onderop gevormd 
In september 2011 heeft het college met de drie adviesraden afgesproken dat de 
raden zelf de Participatieraad van onderop opbouwen en de ‘bouwstenen’ in 2012 
aan het College aanbieden. Ook is afgesproken dat de drie raden in het kader van 
een zogenaamde ‘proeftuin’ samenwerken aan twee thema’s om te komen tot 
integrale advisering. 
 
In 2012 heeft een Procesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie raden 
met ambtelijke ondersteuning, intensief gewerkt aan voorstellen voor een nieuwe 
Participatieraad. Het uiteindelijk voorstel is met steun van alle drie de raden in 
september 2012 aan het College aangeboden.  
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In het kader van de proeftuin integrale advisering hebben de drie raden in 2012 
gewerkt aan een gevraagd advies op de kaderstellende nota ‘Samen voor elkaar’ en 
een ongevraagd advies over ‘Communicatie naar de burger’. De drie raden hebben 
de gezamenlijke advisering als positief ervaren. 
 
De vanuit de drie raden aangereikte bouwstenen voor de Participatieraad zijn 
grotendeels overgenomen en verwerkt in dit raadsvoorstel en bijgaande verordening 
voor de Participatieraad. 
 
De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies 
De Participatieraad is een adviesorgaan samengesteld vanuit de Haarlemse 
samenleving. Ze geeft het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies over 
zaken die betrekking hebben op de zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie 
van burgers op het brede sociaal-culturele domein van de stad. Daarmee beoogt de 
Participatieraad een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid 
en de uitvoering van dit beleid. 
 
De Participatieraad heeft binding met de Haarlemse samenleving  
De Participatieraad wordt samengesteld uit vijftien betrokken Haarlemse burgers en 
een onafhankelijk voorzitter. De Participatieraad als geheel vertegenwoordigt de 
culturele diversiteit in de Haarlemse samenleving als ook groepen van mensen die 
om persoonlijke, financiële, sociale en/of maatschappelijke redenen in een 
kwetsbare positie verkeren. 
 
De leden nemen zonder last en ruggespraak zitting in de Participatieraad. Leden zijn 
woonachtig in Haarlem en hebben een aantoonbare binding met de Haarlemse 
samenleving. Leden vertegenwoordigen niet een bepaalde doelgroep, maar zitten op 
persoonlijke titel in de Participatieraad. Wel beschikken de leden over een actief 
netwerk van maatschappelijke organisaties en deskundigen op een of meerdere 
terreinen binnen het sociaal-cultureel domein. 
 
De voorzitter heeft eveneens een aantoonbare binding met de Haarlemse 
samenleving. De voorzitter vertegenwoordigt de Participatieraad naar buiten toe en 
waarborgt het gemeenschappelijk belang van de Participatieraad. De voorzitter 
heeft gevoel voor politieke verhoudingen. Om de onafhankelijke sturing van de 
Participatieraad te kunnen waarborgen, heeft de voorzitter geen stemrecht. 
 
De Participatieraad kent een open en flexibele structuur 
Het domein waarop de Participatieraad adviseert is breed. Onderdelen daarvan, 
zoals het zorg- en welzijnsbeleid veranderen in een snel tempo. Om hier op een 
adequate manier te kunnen adviseren, kent de Participatieraad een flexibele en open 
structuur. De Participatieraad kan, afhankelijk van de adviesvraag, tijdelijke 
werkgroepen instellen en open stellen voor externe deskundigen en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en belanghebbende burgers.  
 
De Participatieraad is een Haarlemse adviesraad met oog voor regionale belangen 
De Participatieraad adviseert het gemeentebestuur van Haarlem. Echter in die 
gevallen waar een beleidsthema een regionaal karakter heeft, zoals de uitvoering 
van de Wsw, kan de Participatieraad zo nodig besluiten om vertegenwoordigers van 
cliëntenraden van buurgemeenten in haar adviesvorming te betrekken. 
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Omgekeerd kan de Participatieraad betrokken worden in een regionale adviesraad. 
Zo wordt er dit jaar een voorstel uitgewerkt voor de oprichting van een Cliëntenraad 
voor het regionale Werkplein dat in Haarlem zijn beslag krijgt. Een delegatie van de 
Participatieraad zou in deze Cliëntenraad zitting kunnen nemen.  
Voorstellen over vorm en inhoud van cliëntenparticipatie Werkplein zullen later dit 
jaar aan het gemeentebestuur worden voorgelegd. 
 
De Participatieraad onderhoudt intensief contact met burgers en belanghebbenden 
Bovengenoemde werkwijze slaagt alleen wanneer de Participatieraad als geheel en 
elk lid afzonderlijk actief contact onderhoudt met ervaringsdeskundigen, 
vertegenwoordigers van organisaties, doelgroepen, belanghebbenden en burgers van 
Haarlem. Verder organiseert de Participatieraad, indien nodig en gewenst in 
samenwerking met de gemeente, regelmatig bijeenkomsten, expertmeetings en 
raadplegingen van organisaties en belanghebbenden. De Participatieraad maakt 
tevens gebruik van een interactieve website en is op diverse manieren (waaronder in 
ieder geval mail, telefoon, post) voor burgers bereikbaar. 
 
Om het belang en de successen van burgerparticipatie onder de aandacht te brengen, 
reikt de Participatieraad jaarlijks de Haarlemse Participatieprijs uit. De 
Participatieprijs komt voort uit de SAMSprijs en wordt toegekend aan het meest 
aansprekende project of initiatief in Haarlem dat werkt aan een open en tolerante 
samenleving. 
 
De Participatieraad wordt door de gemeente adequaat geïnformeerd 
De gemeente informeert de Participatieraad tijdig en ongevraagd over alle nieuwe 
en lopende beleidsontwikkelingen in het sociaal-cultureel domein. De 
Participatieraad voert regelmatig overleg met contactambtenaren en tenminste één 
keer per jaar ook met de wethouder(s) op het vlak van diversiteit, multiculturele 
samenleving en het sociaal domein. 
 
De Participatieraad beschikt over voldoende budget 
De gemeente stelt de Participatieraad jaarlijks budget ter beschikking om te 
voorzien in de inhuur van externe deskundigen, het organiseren van bijeenkomsten, 
een (doorlopend) aanbod voor deskundigheidsbevordering1 en onkostenvergoeding 
van de leden en voorzitter. 
 
Daartoe worden de jaarlijkse budgetten van de huidige drie cliëntenraden 
samengevoegd en bij de afdeling WWGZ/Stadszaken ondergebracht. De efficiency 
korting ad € 25.000, die de gemeente met het opheffen van de huidige drie raden en 
het installeren van een nieuwe Participatieraad, wilde bereiken, is al in de begroting 
van 2012 verwerkt en doorgevoerd en is hiermee geëffectueerd. 
 
Samengevoegde jaarbudgetten huidige cliëntenraden: 
 

Cliëntenraad Budget in € 
Wmo-raad 24.000 
SoZaWe-raad 18.590 
SAMS 25.820 
Totaal 68.410 

  

                                                   
1 Zoverre het niet vanuit het ambtelijk apparaat verzorgd kan worden. 
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Bovenstaande opstelling vormt de dekking voor het werkbudget van de nieuwe 
Participatieraad.  
 
De begroting werkbudget Participatieraad is als volgt opgebouwd: 
 

Omschrijving Kosten in € 
Presentievergoeding leden (15 leden, 10 
vergaderingen) 

16.000 

Vergoeding voorzitter 4.000 
Participatieprijs 5.000 
Overige kosten voor organiseren 
bijeenkomsten, deskundigheidsbevordering, 
onderzoek, extern advies, organisatiekosten, 
werving en selectie nieuwe leden 

30.410 

Totaal 55.410 
 
Conform de ‘Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 
commissieleden en fractieassistentie’ bedraagt de presentievergoeding in 2013 voor 
de leden afgerond € 106 per bijgewoonde vergadering.  
Gezien de bijzondere positie van de voorzitter en de extra taken die de voorzitter 
heeft vergeleken met de leden wordt een hogere vergoeding vastgesteld2. Uitgegaan 
wordt van een jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter van € 4.000.  
 
Voor de Participatieprijs wordt € 5.000 per jaar gereserveerd. Dit betekent dat de 
Participatieraad jaarlijks ruim € 30.000 beschikbaar heeft voor inhuur 
deskundigheid, organiseren van bijeenkomsten, onderzoek en andere voor taken van 
de Participatieraad. Wij zijn van mening dat dit budget de Participatieraad 
voldoende armslag geeft om op een efficiënte en flexibele manier haar werk te 
kunnen doen. 
 
Het restant van de huidige werkbudgetten ad € 13.000  wenden wij structureel aan 
als bijdrage in de kosten voor de ambtelijke ondersteuning van de Participatieraad. 
 
De Participatieraad wordt door de gemeente adequaat ondersteund 
Voor een goed functionerende Participatieraad is adequate ambtelijke 
ondersteuning onontbeerlijk.  In haar bouwstenenadvies pleit de Procesgroep dan 
ook voor één fte (36 uur/week) ondersteuning door een ambtelijk secretaris. De 
huidige raden  functioneren met beduidend minder ondersteuning, variërend van 
vier uur voor de SoZaWe-raad tot tien uur voor de SAMS.  
 
De ambtelijk secretaris organiseert en notuleert vergaderingen, bewaakt de 
voortgang van besluiten, onderhoudt en ondersteunt de contacten met burgers en 
andere belanghebbenden en voorziet de Participatieraad actief van informatie over 
lopende en nieuwe beleidsontwikkelingen binnen het sociaal-cultureel domein.  Wij 
zijn van mening dat een inzet van 24 uur (0,67 fte) hiervoor toereikend is.  
 

                                                   
2 Zie voor de positie en taken van de voorzitter de paragraaf argumenten kopje ‘De 
participatieraad heeft binding met de Haarlemse samenleving’ en de verordening (bijlage A) 
artikel 8 ‘profiel voorzitter’.  
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Personele gevolgen 
De functie ambtelijk secretaris wordt binnen de personeelsbegroting geformaliseerd 
en ondergebracht bij de gemeentelijke afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en 
Zorg van de hoofdafdeling Stadszaken. Dat gebeurt budgettair neutraal. Voor 
details wordt verwezen naar bijlage F van dit raadsstuk.  
 
Met de start per 1 mei 2013 sluit de inzet van de ambtelijke ondersteuning aan op 
de reorganisatie van de hoofdafdeling SoZaWe.  
 
 
5. Kanttekeningen 
 
De eigenheid van bestaande raden 
De drie bestaande cliëntenraden zijn bezorgd over het behoud van hun expertise en 
slagkracht op de specifieke terreinen waarop zij adviseren. Zij geven aan dat een 
verbreding van het adviesterrein ten koste kan gaan van het adviseren vanuit een 
specifiek belang. Dit risico wordt ondervangen door de flexibele werkwijze en het 
actieve netwerk van de Participatieraad. Vanuit het actieve netwerk zijn de 
belanghebbenden in beeld en door tijdelijke inschakeling van advieskracht kan toch 
op de specifieke terreinen geadviseerd worden. 
 
 
6. Uitvoering 
 
Werving nieuwe leden 
Na een positief raadsbesluit en vaststelling van de verordening kunnen de leden en 
de voorzitter geworven worden. Werving gebeurt via een open sollicitatieprocedure, 
waarbij de leden en de voorzitters van de huidige cliëntenraden zich ook kandidaat 
kunnen stellen. In afwijking van de reguliere wervingsprocedure (zie artikel 12 van 
de verordening) wordt voorgesteld om bij de oprichting van de Participatieraad de 
voorzitters van de drie huidige cliëntenraden in de sollicitatiecommissie zitting te 
laten nemen, tenzij de voorzitter(s) zich ook kandidaat stellen voor de 
Participatieraad. In dat geval zal een niet kandiderend lid uit de betreffende raad, in 
de sollicitatiecommissie zitting nemen. Verder nemen ook een door het college aan 
te wijzen vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem, en een door de drie raden 
aan te wijzen externe deskundige zitting in de sollicitatiecommissie. 
 
Het doel is om de werving- en selectie van leden en voorzitter voor het zomerreces 
2013 afgerond te hebben, zodat de Participatieraad na het reces van start kan gaan. 
 
Teambuilding aan de start 
Om de ambities van de Participatieraad waar te kunnen maken, zullen de leden en 
de voorzitter gezamenlijk van start gaan met gerichte training, teambuilding, 
coaching en werkbijeenkomsten. Met name in het eerste jaar wordt hierin intensief 
geïnvesteerd. Ook na het eerste jaar blijft deskundigheidsbevordering van belang. 
 
Evaluatie van functioneren  
Een jaar na de start van de Participatieraad, evalueren het college en de 
Participatieraad het functioneren van de Participatieraad en het effect van de 
Participatieraad op het gemeentelijk beleid. De uitkomst van dit onderzoek kan 
leiden tot aanpassingen in de doelen, werkwijze en opbouw van de Participatieraad. 



 7

7. Bijlagen 
 

A. Verordening Participatieraad gemeente Haarlem; 
B. Advies Procesgroep vormgeving Participatieraad d.d. 2 oktober 2012 
C. Advies Procesgroep vormgeving Participatieraad d.d. 24 februari 2013; 
D. Antwoord college op advies Procesgroep; 
E. Advies Bureau Leeuwendaal over functiewaardering ambtelijk secretaris; 
F. Personele gevolgen; 

 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met de oprichting van de Participatieraad, conform de in het 

raadsvoorstel opgenomen uitgangspunten, en de ontbinding van de SoZaWe-
raad, de Wmo-raad en de SAMS; 

2. De verordening Participatieraad gemeente Haarlem met terugwerkende kracht 
per 1 mei 2013 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de 
verordeningen van de SoZaWe-raad, de Wmo-raad en de SAMS; 

3. Het budget ‘Cliëntenparticipatie’ (SoZaWe-raad) à € 18.590 structureel over te 
hevelen van Programma 7 ‘Werk en Inkomen’ naar Programma 3 ‘Welzijn, 
Gezondheid en Zorg’; 

4. Als bijdrage aan het instellen van de formatie van ambtelijk secretaris van de 
Participatieraad, een budget à € 9.775 (0,17 fte) structureel over te hevelen van 
Programma 7 naar Programma 3.  

 
 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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Verordening Participatieraad gemeente Haarlem 
 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Haarlem; 
b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem; 
c. de Participatieraad: de adviesraad met betrekking tot het brede sociaal-culturele domein 

van de gemeente Haarlem; 
d. het gemeentebestuur: het college en de raad samen; 
e. belanghebbenden: Haarlemse burgers, die de culturele diversiteit van de Haarlemse 

samenleving vertegenwoordigen en/of mensen die om persoonlijke, financiële, sociale 
en/of maatschappelijke redenen in een kwetsbare positie verkeren; 

f. ambtelijk secretaris: een door het college aangewezen persoon, die fungeert als 
secretaris voor de Participatieraad; 

g. contact ambtenaar: de ambtenaar die deskundig is op een of meerdere domeinen 
waarop de Participatieraad adviseert en voor deze domeinen fungeert als aanspreekpunt 
voor de Participatieraad; 

h. adviseren: het uitbrengen van een niet bindend advies; 
i. participatieprijs: jaarlijks door de Participatieraad uitgeschreven prijs voor het meest 

aansprekende project of initiatief in Haarlem dat werkt aan een open en tolerante 
samenleving;  

j. Wwb: Wet werk en bijstand; 
k. Wsw: Wet sociale werkvoorziening; 
l. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
 
Artikel 2 Taken en bevoegdheden 
 
1. De Participatieraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en 

te adviseren over alle zaken die van belang zijn voor de zelfredzaamheid en sociaal-
culturele participatie van belanghebbenden in de Haarlemse samenleving, met name op 
de volgende drie hoofddomeinen: 

 Zorg, wonen en welzijn; 
 Werk en inkomen; 
 Diversiteit en mulitculturele samenleving. 

 
2. De Participatieraad stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan: 

 het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van belanghebbenden; 
 het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan 

op de drie hoofddomeinen genoemd in artikel 2, lid 1; 
 de diversiteit en de multiculturele samenleving van Haarlem. 

 
3. De Participatieraad zorgt voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie op de 

hoofddomeinen, genoemd in artikel 2, lid 1, onder meer vermeld in de Wmo, Wwb en 
Wsw. 

 
4. De Participatieraad heeft adviesrecht in de beleidsfases visievorming, beleids-

voorbereiding, ontwerpen beleidsplan, vaststellen verordeningen en beleidsevaluatie, 
waarbij in de fase beleidsvoorbereiding waar mogelijk coproductie zal plaatsvinden 
binnen door het college vastgestelde taakstellende kaders. 
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Artikel 3 Participatieprijs 
 
1. De Participatieraad organiseert jaarlijks de uitreiking van de Haarlemse Participatieprijs. 

 
2. De Participatieprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en gaat naar het meest aansprekende 

project of initiatief in Haarlem dat werkt aan een open en tolerante samenleving. 
 

3. De deelname aan de prijsvraag staat open voor alle inwoners, organisaties, scholen en 
bedrijven werkzaam en gevestigd in de gemeente Haarlem. 

 
4. Voor de selectie van de prijswinnaar(s) stelt de Participatieraad een jury samen 

bestaande uit vijf leden, te weten een onafhankelijk voorzitter, twee leden uit de 
Participatieraad en twee vertegenwoordigers uit het werkveld.  

 
5. De Participatieraad reserveert budget voor de Participatieprijs inclusief de organisatie 

daarvan in de in artikel 13, lid 3 van deze verordening genoemde jaarlijkse begroting. 
 

6. De Participatieraad stelt nadere regels over de organisatie en publiciteit van de 
Participatieprijs in het in artikel 16 van deze verordening genoemde huishoudelijk 
reglement. 

 
 
Artikel 4 Advisering en adviestermijnen 
 
1. De participatieraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college. In voorkomende 

gevallen kan de raad het college verzoeken om de Participatieraad om advies te vragen. 
De Participatieraad kan, met redenen omkleed, besluiten om een ongevraagd advies aan 
de raad te richten. 
 

2. Wanneer het college de Participatieraad om advies vraagt, neemt de Participatieraad 
voor het uitbrengen van haar advies de volgende termijnen in acht: 
 Vier weken als het gaat om een advies op een beleidsvraag van beperkte omvang 

en/of waarbij de Participatieraad in het voortraject betrokken is geweest; 
 Zes weken als het gaat om een advies op een beleidsvraag van grotere omvang 

en/of waarbij de Participatieraad niet in het voortraject betrokken is geweest. 
De Participatieraad kan het college, met redenen omkleed, verzoeken van 
bovengenoemde termijnen af te wijken. 
Bij uitzonderlijke adviesaanvragen bepaalt het college de adviestermijn in overleg met de 
Participatieraad. 
 

3. Het college neemt binnen zes weken een besluit op een gevraagd of ongevraagd advies 
van de Participatieraad. 
 

4. Als het college besluit van een advies van de Participatieraad af te wijken, wordt dit 
schriftelijk gemotiveerd aan de Participatieraad medegedeeld. In haar motivering 
onderbouwt het college welke punten uit het advies om welke redenen niet worden 
overgenomen.  

 
5. Nadat de Participatieraad op verzoek van het college een advies op een 

beleidsvoornemen heeft uitgebracht neemt het college een besluit op basis van het 
beleidsvoornemen, het advies van de Participatieraad en het antwoord van het college 
daarop. Na besluitvorming worden de stukken openbaar gemaakt. 

 
6. De Participatieraad adviseert niet over klachten, bezwaarschriften of andere zaken die op 

individuen betrekking hebben, maar wel over de hiervoor gehanteerde procedures, 
regelingen en richtlijnen. 
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Artikel 5 Door het college te verstrekken informatie 
 
1. De Participatieraad krijgt van het college ongevraagd en op verzoek tijdig alle informatie 

die de Participatieraad voor de uitoefening van haar taken, zoals in deze verordening 
omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de 
weg staat. Zo nodig zullen ter zake deskundige ambtenaren mondeling toelichting geven 
over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid en/of over ideeën en plannen van 
college en/of gemeenteraad op de in artikel 2, lid 1 genoemde hoofddomeinen. 

 
2. Het college verstrekt geen informatie aan de Participatieraad over individuele personen. 
 
 
Artikel 6 Samenstelling 
 
1. De Participatieraad heeft maximaal 15 leden, exclusief de onafhankelijke voorzitter en 

exclusief de ambtelijk secretaris. 
 
2. Voor de Participatieraad in zijn geheel geldt dat de leden: 

 met betrekking tot herkomst, geslacht, leeftijd, gezond/ziek, werkend/uitkerings-
gerechtigd en andere kenmerken een evenwichtige afspiegeling vormen van de 
Haarlemse samenleving en opkomen voor belanghebbenden; 

 met betrekking tot in te brengen deskundigheid en praktische ervaring evenwichtig 
verdeeld zijn over de drie in artikel 2, lid 1 genoemde hoofddomeinen. 

 
 
Artikel 7 Profiel leden 
 
1. De leden van de Participatieraad hebben een aantoonbare binding met de Haarlemse 

samenleving en de belanghebbenden. De leden zijn woonachtig in de gemeente 
Haarlem. 

 
2. De leden bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de 

gemeente Haarlem, zijn geen lid van het college of de raad en zijn geen ambtenaar van 
de gemeente Haarlem. De leden hebben geen zakelijke binding met de gemeente 
Haarlem, voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op de onafhankelijke 
positie van de leden. 

 
3. De leden beschikken over aantoonbare ervaring en deskundigheid op één of meerdere 

terreinen binnen de in artikel 2, lid 1 genoemde hoofddomeinen. De leden zijn in staat om 
groepsbelangen te vertalen naar het gemeenschappelijk belang van de Participatieraad 
en dit te verwoorden in adviezen. De leden hebben aantoonbare ervaring met groepen 
van mensen waarvoor de Participatieraad adviezen uitbrengt. De leden beschikken over 
een actief netwerk met maatschappelijke organisaties en deskundigen op één of 
meerdere terreinen waarover de Participatieraad adviezen uitbrengt. 
 

4. De leden van de Participatieraad hebben zitting in de Participatieraad zonder last en 
ruggespraak. De leden van de Participatieraad spreken op persoonlijke titel. 

 
 
 
Artikel 8 Profiel voorzitter 
 
1. De voorzitter van de Participatieraad heeft een aantoonbare binding met de Haarlemse 

samenleving en de belanghebbenden. 
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5. De voorzitter bekleedt geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in 
de gemeente Haarlem, is geen lid van het college of de raad en is geen ambtenaar van 
de gemeente Haarlem. De voorzitter heeft geen zakelijke binding met de gemeente 
Haarlem, voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op zijn/haar 
onafhankelijke positie. 

 
2. De voorzitter heeft kennis van één of meerdere terreinen waarover de Participatieraad 

adviezen uitbrengt. De voorzitter heeft gevoel voor politieke verhoudingen. De voorzitter 
heeft een bindende functie en is in staat om meningsverschillen binnen de 
Participatieraad op te lossen. De voorzitter is in staat om hoofdzaken van bijzaken te 
onderscheiden en groepsbelangen te vertalen naar het gemeenschappelijk belang van 
de participatieraad en er voor te zorgen dat dit wordt verwoord in adviezen.  

 
3. De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt de Participatieraad naar buiten toe. De 

voorzitter ondertekent alle officiële stukken van de Participatieraad, waaronder de 
adviezen die de Participatieraad uitbrengt. 

 
 
Artikel 9 Vergaderingen 
 
1. De Participatieraad komt jaarlijks acht tot tien keer plenair bijeen, en zo veel meer of 

minder als de voorzitter of tenminste een meerderheid van de leden het nodig oordelen. 
 
2. De Participatieraad vergadert bovendien minimaal een maal per jaar met de 

wethouder(s) die verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles die betrekking hebben op de 
in artikel 2.1 genoemde hoofddomeinen. 

 
3. De plenaire vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. De Participatieraad kan 

besluiten een besloten vergadering te houden, bijvoorbeeld bij de behandeling van niet 
openbare stukken waarover het college advies vraagt. 

 
4. De voorzitter belegt de plenaire vergaderingen van de Participatieraad en stelt samen 

met de ambtelijk secretaris de agenda op. In lijn met artikel 9, lid 1 kan een plenaire 
vergadering ook buiten medewerking van de voorzitter belegd worden door een 
meerderheid van de Participatieraad. 

 
5. De voorzitter en ambtelijk secretaris van de Participatieraad dragen zorg voor een goede 

begeleiding en bewaking van de in de vergaderingen afgesproken acties en termijnen. 
 
6. De Participatieraad is bevoegd om leden van bestuursorganen en (contact)ambtenaren 

uit te nodigen zijn vergaderingen bij te wonen voor het geven van een toelichting op en 
het beantwoorden van vragen over voorstellen die door bestuursorganen van de 
gemeente aan de Participatieraad zijn voorgelegd voor het uitbrengen van advies. 

 
7. De Participatieraad kan één of meerdere externe deskundigen uitnodigen om in een 

vergadering toelichting of advies te geven. 
 
8. De voorzitter kan personen die een openbare vergadering van de Participatieraad als 

toehoorder bijwonen in de gelegenheid stellen met betrekking tot agendapunten 
informatie te verstrekken, een toelichting te geven, vragen te stellen of vragen van de 
leden van de Participatieraad te beantwoorden. 

 
9. De in artikel 9, lid 6, lid 7 en lid 8 genoemde personen, die aan een vergadering van de 

Participatieraad deelnemen, hebben geen stemrecht. 
 



 5

10. De voorzitter en de leden hebben een geheimhoudingsplicht  m.b.t. informatie van het 
gemeentebestuur (waaronder concepten van voorgenomen beleid) die nog niet in de 
publiciteit is gebracht. Voornoemde geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot externe 
adviseurs, ervaringsdeskundigen en andere personen die Participatieraad over 
vertrouwelijke onderwerpen consulteert. De voorzitter en de leden van de 
Participatieraad wijzen externen op hun geheimhoudingsplicht. 

 
 
Artikel 10 Besluitvorming 
 
1. Elk lid van de Participatieraad kan één stem uitbrengen. De voorzitter is niet 

stemgerechtigd. 
 
2. De beslissingen van de Participatieraad worden genomen bij meerderheid van 

uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. 
 
3. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van 

stemmen omtrent personen vindt herstemming plaats. Wanneer bij herstemming de 
stemmen opnieuw staken is het voorstel verworpen. 

 
4. Wanneer een beslissing niet met algemene stemmen is genomen, wordt in het verslag 

van de desbetreffende vergadering, of als een schriftelijk advies is uitgebracht in het 
advies, melding gemaakt van de bij de bespreking naar voren gebrachte afwijkende 
meningen evenals van de stemverhouding. 

 
5. De leden onthouden zich van stemmen over zaken die henzelf, hun echtgenoten c.q. 

partners, of bloed- of aanverwanten tot de derde graad, persoonlijk aangaan of waarin zij 
als gemachtigden zijn betrokken of anderszins belangen hebben. 

 
 
Artikel 11 Contact met de gemeente 
 
1. Behalve deelname van de wethouder(s) en (contact)ambtenaren in de vergaderingen, 

zoals genoemd in artikel 9, lid 2 en 9, lid 7, voert de voorzitter van de Participatieraad 
regelmatig overleg met de contactambtenaren over lopend en nieuw beleid, ideeën en 
plannen van het college en/of raad op de in artikel 2, lid 1 genoemde hoofddomeinen. De 
frequentie daarvan wordt in onderling overleg vastgesteld. 

 
2. Ten minste één keer per jaar is/zijn ook de wethouder(s) die verantwoordelijk is/zijn voor 

de portefeuilles die betrekking hebben op de in artikel 2, lid 1 genoemde hoofddomeinen 
bij dit overleg aanwezig. 

 
 
Artikel 12 Voordracht, benoeming en zittingsduur 
 
1. De leden van de Participatieraad worden benoemd door het college op voordracht van 

een sollicitatiecommissie bestaande uit de voorzitter en twee leden van de 
Participatieraad, alsmede een door het college aan te wijzen vertegenwoordiger van de 
gemeente Haarlem. 

 
2. De voorzitter van de Participatieraad wordt benoemd door het college op voordracht van 

een sollicitatiecommissie bestaande uit twee leden van de Participatieraad, alsmede een 
door het college aan te wijzen vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem en een door 
de Participatieraad aan te wijzen externe deskundige. 
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3. De werving van de leden en de voorzitter vindt plaats via een open sollicitatieprocedure, 
waaronder bekendmaking in de lokale media. Er wordt gewerkt met een profielschets. 

 
4. De leden en de voorzitter worden benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen 

kunnen één keer aansluitend op de eerste termijn met eenzelfde periode van vier jaar 
worden verlengd. Na de maximale zittingsduur van acht jaar mag een aftredend 
lid/voorzitter zich gedurende vier jaar niet opnieuw kandidaat stellen. 

 
5. Het lidmaatschap van de leden eindigt: 

 Op eigen verzoek; 
 Door het verstrijken van de periode waarvoor men is benoemd, behoudens 

herbenoeming; 
 Doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 7, lid 1, lid 2 

en lid 3; 
 Door ontslag op voordracht van minimaal 2/3 van het totaal aantal leden en de 

voorzitter van de Participatieraad op grond van handelen of nalaten van betrokkene, 
waardoor voortzetting als lid van de Participatieraad ongewenst wordt geacht; 

 Als een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten van 
de Participatieraad verzuimt. 

In bovengenoemde gevallen besluit de voorzitter dit lid aan het college voor te dragen 
voor ontslag. 

  
6. Wanneer een zittend lid om geldige redenen langdurig moet verzuimen, kan de 

Participatieraad een plaatsvervangend lid voordragen. 
 
7. Het voorzitterschap eindigt: 

 Op eigen verzoek. Als de voorzitter ontslag wenst te nemen doet hij/zij hiervan 
mededeling aan het college; 

 Door het verstrijken van de periode waarvoor men is benoemd, behoudens 
herbenoeming; 

 Doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel  8, lid 1, lid 
2 en lid 3; 

 Door ontslag op voordracht van minimaal 2/3 van het totaal aantal leden van de 
Participatieraad op grond van handelen of nalaten van betrokkene, waardoor 
voortzetting van het voorzitterschap van de Participatieraad ongewenst wordt geacht. 

Ontslag van de voorzitter houdt tevens in ontslag als lid van de participatieraad, tenzij de 
Participatieraad anders beslist. 

 
8. Voor het in stand houden en versterken van de in de Participatieraad opgedane ervaring 

en kennis, streeft de Participatieraad naar het gefaseerd aftreden en benoemen van 
leden en hanteert daartoe een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt 
geregeld in het huishoudelijk reglement. 

 
 
Artikel 13 Werkwijze 
 
1. De werkzaamheden en de werkwijze van de Participatieraad komen voort en hebben 

betrekking op de taken, doelstellingen en bevoegdheden genoemd in artikel 2 van deze 
verordening. Jaarlijks evalueert de Participatieraad intern haar functioneren. 

 
2. De Participatieraad stelt jaarlijks een werkplan op voor het komende kalenderjaar met 

onderwerpen die, samen met de reguliere adviseringstaken, bepalend zijn voor de 
agenda en planning van de activiteiten van de Participatieraad. In het werkplan wordt in 
ieder geval aandacht besteed aan: 
 Doelgroepen in kwetsbare posities; 
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 Diversiteit en de multiculturele samenleving; 
 Het contact en de communicatie met Haarlemmers, maatschappelijke organisaties en 

direct betrokkenen. 
 
3. De Participatieraad stelt in samenhang met het in artikel 13, lid 2 genoemde werkplan 

een begroting op van de verwachte uitgaven voor het komende kalenderjaar. 
 

4. De Participatieraad dient jaarlijks uiterlijk 1 november het werkplan en de begroting voor 
het komende jaar bij het college in. Het college bericht voor 31 december of zij met de 
begroting kan instemmen. 
 

5. Na afloop van het kalenderjaar stelt de Participatieraad een jaarverslag op waarin zij 
verslag doet van de in dat jaar uitgevoerde activiteiten en legt zij verantwoording af over 
de uitgaven van dat jaar. 
 

6. De Participatieraad dient jaarlijks uiterlijk op 1 maart het jaarverslag van het afgelopen 
jaar bij het college in. 

 
7. Het college kan nadere eisen stellen aan het werkplan, de begroting en het jaarverslag. 
 
8. Bij alle adviesaanvragen beoordeelt de Participatieraad of en wanneer er bij de 

formulering van het advies externe deskundigen, vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties, belanghebbenden of andere ter zake kundige personen 
betrokken worden. 

 
9. De Participatieraad kan er voor kiezen om adviesaanvragen in een of meerdere 

werkgroepen voor te bereiden. Een werkgroep bestaat uit leden van de Participatieraad 
eventueel aangevuld met externe deskundigen. Elk advies aan het college, al dan niet 
voorbereid in een werkgroep, wordt aan de gehele Participatieraad voorgelegd voordat 
het aan het college wordt uitgebracht. 

 
 
Artikel 14 Contact en communicatie met maatschappelijke organisaties, burgers en  
  belanghebbenden 
 
1. De Participatieraad zorgt voor draagvlak en betrokkenheid door gesprekken en 

discussies te voeren met de direct betrokken belanghebbenden over een bepaald 
onderwerp. De Participatieraad betrekt naar eigen inzicht burgers van Haarlem zoveel 
mogelijk op directe wijze bij de meningsvorming en advisering en meldt deze activiteiten 
in het werkplan, genoemd in artikel 13, lid 2. 

 
2. De participatieraad onderhoudt een levendig netwerk van maatschappelijke organisaties 

en vertegenwoordigers van groepen van belanghebbenden binnen de in artikel 2, lid 1 
genoemde hoofddomeinen, onder meer door: 
 Actief de inbreng van belanghebbenden te organiseren via tijdelijke werkgroepen 

voor gerichte adviezen; 
 Deelname aan bijeenkomsten die door maatschappelijke organisaties en 

belanghebbenden worden georganiseerd; 
 Organiseren van bijeenkomsten, expertmeetings of andere vormen van 

raadplegingen van organisaties, belanghebbenden en burgers; 
 Het opzetten van een databank van (ervarings)deskundigen die op deelthema’s door 

de Participatieraad benaderd kunnen worden. 
 
3. De Participatieraad zorgt voor een toegankelijke en actuele communicatievoorziening 

met belanghebbenden door: 
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 Een duidelijke, informatieve en interactieve website; 
 Gebruik te maken van sociale media; 
 Reactie- en contactmogelijkheden voor belanghebbenden met de Participatieraad via 

telefoon, e-mail- en postadres; 
 Andere communicatiekanalen, zoals nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten, krant, 

lokale radio, tv om belanghebbenden te bereiken. 
 
 
Artikel 15 Ambtelijke secretaris, faciliteiten en budget 
 
1. Het college wijst een ambtelijk secretaris aan. De secretaris heeft geen stemrecht in de 

Participatieraad. De secretaris zorgt voor een goede ondersteuning van de 
Participatieraad. 
 

2. Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren: 
 Het samen met de voorzitter opstellen van de agenda van de vergaderingen; 
 Het tijdig verzenden van de agenda met de bijbehorende stukken; 
 Het bijwonen van alle vergaderingen en het zorgdragen voor een verslag en/of 

besluitenlijst en de publicatie daarvan; 
 Het mede zorgdragen voor de uitvoering van acties en besluiten; 
 Het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen; 
 Andere taken die nodig zijn met het oog op de uitvoering van het werkplan van de 

Participatieraad als bedoeld in artikel 13, lid 2 en de taken van de Participatieraad als 
bedoeld in artikel 2. 

 
3. De Participatieraad maakt voor haar vergaderingen gebruik van de vergaderruimten en -

faciliteiten van de gemeente Haarlem. 
 

4. De Participatieraad is primair zelfstandig verantwoordelijk voor haar communicatie en 
PR. De gemeente Haarlem zal in haar communicatie naar burgers en maatschappelijke 
organisaties aandacht geven aan de rol en taken van de Participatieraad. Op de website 
van de gemeente komt een tekst over de rol en taken van de Participatieraad met 
contactgegevens en een link naar de website van de Participatieraad.  

 
5. De gemeente Haarlem stelt de Participatieraad een jaarlijks budget ter beschikking, ten 

behoeve van uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden, 
zoals inhuur van deskundigen, kosten voor deskundigheidsbevordering, het organiseren 
van bijeenkomsten en de financiering van de in artikel 3 genoemde Participatieprijs. 

 
6. De Participatieraad kan uitgaven doen, binnen het in artikel 15, lid 5 genoemde budget 

en overeenkomstig de in artikel 13, lid 3 opgestelde begroting en de door de gemeente 
vastgestelde financieel technische regels. Voor uitgaven die niet in de begroting zijn 
opgenomen is vooraf toestemming van de gemeente vereist.  

 
7. De uitgaven ten laste van het in artikel 15, lid 5 genoemde budget verantwoordt de 

Participatieraad ook achteraf in het in artikel 13, lid 5 genoemde jaarverslag. 
 
8. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van het maximale aan de 

Participatieraad ter beschikking staande budget. 
 

9. De leden en de voorzitter van de Participatieraad ontvangen een vergoeding 
overeenkomstig de “Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 
commissieleden en fractieassistentie”. Voor de vergoeding van de voorzitter kan een 
afwijkende regeling getroffen worden. 
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Artikel 16 Nadere regels en huishoudelijk reglement 
 
1. De verordening is leidend. Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere 

regels geven. Over zaken waarin deze verordening of het huishoudelijk reglement niet 
voorziet, beslist het college na overleg met de Participatieraad. 

 
2. De Participatieraad stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere regeling van zijn 

functioneren. 
 
 
Artikel 17 Wijziging verordening 
 
Deze verordening wordt slechts gewijzigd nadat de Participatieraad in de gelegenheid is 
gesteld haar standpunt hierover kenbaar te maken. De Participatieraad formuleert haar 
standpunt binnen vier weken.  
 
 
Artikel 18 Evaluatie 
 
1. Een jaar na inwerkingtreding van deze verordening stelt het college samen met de 

Participatieraad een onderzoek in naar het functioneren van de Participatieraad en het 
effect van de Participatieraad op het beleid van de gemeente op de in artikel 2, lid 1 
genoemde hoofddomeinen en brengt hier verslag van uit. Dit verslag kan worden 
vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze verordening. 

 
2. Na het in artikel 18, lid 1 genoemde jaar evalueert de participatieraad haar functioneren 

iedere vier jaar. Een verslag daarvan wordt verstrekt aan het college. 
 
 
Artikel 19 Slotbepalingen 
 
1. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Participatieraad gemeente 

Haarlem”. 
 
2. Deze verordening treedt in werking op ….. (datum invullen) (alternatief is: de achtste dag 

na bekendmaking). 
 
3. De “Verordening SoZaWe-raad gemeente Haarlem” de dato 1 januari 2011, kenmerk 

2010/371517, wordt hiermee ingetrokken. 
De “Verordening Wmo-raad gemeente Haarlem” de dato 10 augustus 2007, kenmerk 
150/2007, wordt hiermee ingetrokken. 
De “Verordening Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad” de dato 9 oktober 2009, 
kenmerk 61/2009, wordt hiermee ingetrokken. 

























Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem 
www.haarlem.nl 

 
Geachte voorzitters en leden, 
 
 
Op 24 februari jl. heeft u op ons verzoek gereageerd op een conceptraadstuk 
‘vorming Participatieraad gemeente Haarlem’ en een concept voor de ‘Verordening 
Participatieraad gemeente Haarlem’. Dank voor wederom uw snelle reactie op onze 
voorstellen. U heeft uw reactie in vier onderdelen verwerkt. Wij geven u hieronder 
per punt een reactie: 
 
1. Betreffende artikel 4, lid 2 verordening 

U merkt op dat de in de conceptverordening voorgestelde adviestermijn te kort 
is. U bepleit een adviestermijn van vier weken voor een advies met beperkte 
omvang en zes weken voor een advies met een grotere omvang. Wij nemen dit 
over en hebben de conceptverordening hierop aangepast.   
 

2. Betreffende de ondersteuning van de Participatieraad 
U vindt het aantal uren dat voor het ambtelijk secretariaat wordt vrijgemaakt te 
weinig en dat het werkbudget (jaarbudget) van de Participatieraad hoger moet 
zijn dan in ons voorstel. 
Met het raadsstuk dat nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden scheppen wij 
de voorwaarden voor een volwaardige Participatieraad. De Participatieraad 
krijgt een jaarlijks werkbudget van € 55.410,- met daarin presentiegelden voor 
de leden, een vergoeding van de voorzitter, budget voor de organisatie van een 
jaarlijkse Participatieprijs en een bedrag van € 30.660,- voor overige kosten. 
Hiermee heeft de Participatieraad de mogelijkheid voor het inhuren van extern 
advies, het doen van onderzoek, organiseren van bijeenkomsten, 
deskundigheidsbevordering, het verzorgen van externe communicatie en 
overige kosten. De Participatieraad krijgt zodoende een aanzienlijk hoger 
werkbudget dan de huidige adviesraden ter beschikking hebben. Hetzelfde geldt 
voor de ondersteuning door een ambtelijk secretaris. Wij stellen hiervoor 24 uur 

gemeente Haarlem 
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beschikbaar. Hiermee wordt de Participatieraad voldoende gefaciliteerd in 
vergelijking met de voorheen beschikbare uren. Het klopt dat de verwachting 
van de resultaten die de Participatieraad gaat boeken hoog gespannen zijn en 
daarom is ook gekozen om het aantal uren iets te verhogen vergeleken met het 
totaal aantal uren van de ondersteuning van de huidige adviesraden. Met het 
beschikbare werkbudget en de uren voor het secretariaat stellen wij de 
Participatieraad in staat om het werk naar behoren uit te voeren.   
 

3. Betreffende flexibiliteit van budget 
U verzoekt om een flexibel budget waarbij er tussen de verschillende posten 
kan worden geschoven en u wilt zo nodig extra budget kunnen aanvragen bij 
het college. Het werkbudget van de Participatieraad komt als 1 post op de 
begroting te staan. De Participatieraad stelt zelf jaarlijks een begroting op en 
legt die voor aan het college. Als posten van het budget niet geheel besteed 
worden kan dit voor andere onderdelen uit de begroting van de Participatieraad 
ingezet worden. Het budget is dus flexibel in te zetten en de Participatieraad 
kan schuiven binnen de interne posten. De hoogte van het budget bepaalt wel 
het uitgavenplafond.   
 

4. Betreffende uw algemene opmerking 
Wij zijn het geheel met u eens dat een goed functionerende Participatieraad in 
ons aller belang is. Wij zien het dan ook als een diepte-investering. Met de 
huidige opzet, ondersteuning en financiering vertrouwen wij dat de 
Participatieraad een belangrijke partner voor de komende jaren zal zijn.  
 

Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
J. Scholten mr. B.B. Schneiders 
 
 







BIJLAGE   F 
 
 
Raadsstuk Vorming Participatieraad gemeente Haarlem 
Reg.nummer: 2013/116867 
 
 
Personele gevolgen 
 
De functie ambtelijk secretaris is op basis van de functiebeschrijving gewaardeerd op AB9 (schaal 9). 
De functie wordt binnen de personeelsbegroting geformaliseerd en ondergebracht bij de gemeentelijke 
afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg van de hoofdafdeling Stadszaken. 
Voor de huidige drie raden is beschikbaar: 10 uur (SAMS), 8 uur (Wmo-raad) en 4 uur (SoZaWe-
raad). De laatste twee staan ook geformaliseerd in de begroting van respectievelijk de afdeling Wonen, 
Welzijn, Gezondheid en Zorg en de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast komen we 
enigszins tegemoet in de wens van de huidige raden om het aantal uren uit  te breiden naar 24 uur. 
 
De kosten, berekend naar schaal 9, periodiek 9, bedragen op jaarbasis € 39.060 bij een aanstelling van 
24 uur/week (€ 58.590 bij een volledige aanstelling van 36 uur/week). Hiervan is 0,22 fte (8 uur =  
€ 13.020) gedekt op de personeelsbegroting STZ/WWGZ ondersteuning Wmo-raad. Verder worden de 
kosten voor de ambtelijk secretaris van de SoZaWeraad (€ 6.510) uit programma 7 (Szw) 
overgeheveld naar programma 3 (Stz).  
 
De kosten voor de resterende formatie bedragen € 19.530. Hiervan wordt € 13.000 gedekt door een 
structurele korting op het samengevoegde jaarbudget van de Participatieraad (zie onder het kopje ‘De 
Participatieraad beschikt over voldoende budget’ in het raadsstuk). Verder wordt € 3.265 ten laste 
gebracht van Programma 3. De resterende € 3.265 wordt gevonden door een structurele overheveling 
van Programma 7 naar Programma 3. 
 
Dekking 0,67 fte ambtelijk secretaris Participatieraad: 
 

Onderdeel Programma Budget in € Formatie 
Kosten 4 uur ambtelijke ondersteuning 
SoZaWe-raad 

van 7 naar 3 6.510 0,11 

Uit SZW: inhuurbudget SZW, kostenplaats 
411.4171.230 

van 7 naar 3 3.265 0,06 

8 uur ambt. ondersteuning Wmo-raad 3 13.020 0,22 
Uit STZ/WWGZ: integratiebeleid algemeen, 
overige diensten, kostenplaats 
2312.1000.4669 

3 3.265 0.06 

Uit samengevoegde budgetten SoZaWe-raad, 
Wmo-raad en SAMS 

3 13.000 0,22 

Totaal  39.060 0,67 
 
Samengevat wordt voor de functie van ambtelijk secretaris de bestaande formatie ad 0,33 fte 
structureel opgehoogd naar 0,67 fte. Dat gebeurt budgettair neutraal. Voor deze functie wordt de 
huidige herplaatsbare ambtelijk secretaris van de SoZaWe-raad en de Wmo-raad als 
herplaatsingskandidaat voorgedragen.  
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