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1. Inleiding 

Volgens de verordening Participatieraad Haarlem art. 13 lid 2 t/m 4, dient de Participatieraad 

jaarlijks een werkplan en begroting over het komende jaar in bij het college. Het college 

bericht of zij met de begroting kan instemmen.  

 

Op 11 februari j.l. heeft de Participatieraad het jaarplan en de bijbehorende begroting voor 

2016  ingediend. Het jaarplan is een helder overzicht van voorgenomen inzet van de 

Participatieraad voor 2016 met als centraal thema het onderwerp ‘de onafhankelijke 

cliëntondersteuning’. De begroting van de participatieraad sluit aan op het Jaarplan 2016 en 

blijft binnen het maximale budget dat in onze begroting voor het werk van de Participatieraad 

is gereserveerd. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stemt in met de begroting 2016 van de Participatieraad. 

2. De lasten van het besluit bedrag € 55.410,-. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 

bevorderen zelfredzaamheid van de programmabegroting.   

3. De Participatieraad ontvangt na besluitvorming informatie in de vorm van een brief 

over dit besluit. 
4. Het college stuurt de reactie aan de Participatieraad ter informatie aan de commissie 

Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Door in te stemmen met de begroting stelt het college aan de Participatieraad budget ter 

beschikking om haar werk te kunnen uitvoeren. Dit met uiteindelijk resultaat een goede 

advisering door de Participatieraad aan het gemeentebestuur over het brede sociaal-culturele 

domein.   

 

4. Argumenten 

Het besluit past bij het ingezette beleid 

De Participatieraad is de gemeentelijks adviesraad voor het brede sociale domein en sluit aan 

op de programma’s 1 ‘Maatschappelijke participatie’, 2 ‘Ondersteuning en zorg’ en 3 ‘Werk 

en inkomen’.  

 

Met de begroting kan de Participatieraad haar taken uitvoeren 

Met de instemming met de begroting 2016 heeft de Participatieraad voldoende middelen om 

haar plannen en taken voor 2016 uit te voeren.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 

6. Uitvoering 

Het college stuurt de Participatieraad een brief met daarin een reactie op het jaarplan en de 

instemming met de begroting.   
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7. Bijlagen 

 Reactie op jaarplan en begroting 2016  

 Aanbiedingsbrief Participatieraad Jaarplan 2016 

 Participatieraad Jaarplan en begroting 2016 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


