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Uw verzoek over de evaluatie Participatieraad 

Geachte voorzitter en leden, 

Dank voor uw brief met aankondiging van uw evaluatie. Wij begrijpen dat gezien 
alle drukte en het beroep dat op u is gedaan het niet is gelukt binnen de gestelde 
termijn het functioneren van uw adviesraad te onderzoeken. U bent inmiddels 
begonnen met uw functioneren intem te evalueren en u laat door een exteme partij 
onderzoek naar uw functioneren doen. Eerder is in het bestuurlijk overleg met u 
afgesproken dat u zelf de organisatie van de evaluatie verzorgt. 

Wij zijn benieuwd naar de resultaten van uw evaluatie en wachten uw verslag en 
mogelijk advies over aanpassing van de verordening Participatieraad Haarlem af. 

In uw brief verwijst u naar amendementen op de aangepaste verordening die 
bij de raadsvergadering van 30 oktober j l . zijn ingediend en verzoekt u ons 
amendementen niet te verwerken, maar inhoudelijke aanpassingen uit te voeren 
nadat de evaluatie is afgerond. 

In de commissie Samenleving van afgelopen donderdag 11 december is het 
raadsvoorstel 'Verordening Participatieraad' besproken. Hier is afgesproken om in 
de verordening op te nemen dat de voorzitter van de Participatieraad in Haarlem 
woont. Aangezien het vaststellen van verordeningen de bevoegdheid van de 
gemeenteraad is wordt deze suggestie in de verordening opgenomen. Dit 
amendement is echter wel in lijn met de oorspronkelijke verordening. De raad zal 
donderdag 18 december de verordening behandelen. 

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



Mocht er naar aanleiding van uw evaluatie redenen zijn om de verordening bij te 
stellen dan zullen wij dit voorleggen aan de gemeenteraad. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders 

de secretaris, 
J. Scholten 

de bWgejïieester, 
mr. B.B. Schneiders 


