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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Benoeming leden Participatieraad  

 

Nummer 2020/1014351 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 1.2 Sociale basis 

Afdeling MO 

Auteur Kraaijeveld N.M.G. 

Telefoonnummer 023-5113868 

Email nkraaijeveld@haarlem.nl 

Kernboodschap  Benoeming drie leden Participatieraad Haarlem en oplegging geheimhouding CV’S. 

Aangezien CV’s informatie van vertrouwelijke aard bevatten die de persoonlijke 

levenssfeer van betrokkenen betreffen wordt op de CV’s geheimhouding opgelegd 

op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter kennisname naar de commissie Samenleving 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 

Besluit College  

d.d. 1 december 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college benoemt met ingang van 1 november 2020 mevr. G. Köse,  

mevr. A. Aukema en dhr. R. Witsiers als leden van de Participatieraad  

Haarlem voor een periode van vier jaar. 
2. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 86, tweede lid van de 

Gemeentewet aan de leden van de gemeenteraad op de CV van mevr. G. 

Köse, mevr. A. Aukema en dhr. R. Witsiers vanwege eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer als bedoeld in art.10 tweede lid, aanhef en onder e, 

van de Wet openbaarheid van bestuur. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Participatieraad en een externe deskundige, stelt voor mevr. G. Köse, mevr. A. Aukema en dhr.  

R. Witsiers te benoemen voor een periode van vier jaar. 

De Participatieraad Haarlem heeft tot taak het college van Burgemeester en wethouders en de 

gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over alle zaken met 

betrekking tot het Sociaal Domein. Vanwege het vertrek van een aantal leden van de Participatieraad 

Haarlem is conform de verordening van de Participatieraad Gemeente Haarlem (zie bijlage) een 

sollicitatieprocedures opgestart voor de nieuwe leden. Via de open sollicitatieprocedures zijn 

kandidaten geworven voor de functie van lid van de Participatieraad.  

- De sollicitatiecommissie voor de leden, bestaande uit de voorzitter, twee leden van de 

Participatieraad en een externe deskundige, stelt voor mevr. G. Köse, mevr. A. Aukema  en 

dhr. R. Witsiers te benoemen voor een periode van vier jaar. 

 

2. Besluitpunten college 
1. Het college benoemt met ingang van 1 november 2020 mevr. G. Köse, mevr. A. Aukema en  

dhr. R. Witsiers als leden van de Participatieraad Haarlem voor een periode van vier jaar. 

2. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet aan de 

leden van de gemeenteraad op de CV van mevr. G. Köse, mevr. A. Aukema en dhr. R. Witsiers 

vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in art.10 tweede lid, aanhef  

en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur. 
 

3. Beoogd resultaat 

Een goed functionerende Participatieraad die representatief, evenredig en evenwichtig is 

samengesteld evenals eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van mevr. G. Köse,  

mevr. A. Aukema en dhr. R. Witsiers. 

 

4. Argumenten 

1.  Het besluit past in het ingezet beleid 

De Participatieraad is de gemeentelijke adviesraad voor het brede sociaal domein en sluit aan bij de 

programma’s 1 ‘Maatschappelijke Participatie’, 2 ‘Ondersteuning en Zorg’ en 3 ‘Werk en Inkomen’. 

 

2.  De Participatieraad is evenwichtig is samengesteld. 

Naast de in de verordening genoemde criteria (zie artikel 6 en 7 uit de verordening van de 

participatieraad in de bijlage) heeft de sollicitatiecommissie ook gekeken naar de achtergrond en het 

netwerk van de kandidaten en naar de ervaring binnen diverse onderdelen van het sociaal domein. 

De kandidaten brengen brede kennis en ervaring op het gebied van leiding geven, adviseren en 

begeleiden in o.a. de zorg en welzijnssector. Zie voor verdere informatie de bijgevoegde CV’s. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

6. Uitvoering 

Schriftelijk bericht.  

Betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Verordening Participatieraad Gemeente Haarlem 

Bijlage 2: CV mevr. G. Köse (onder geheimhouding) 

Bijlage 3: CV mevr. A. Aukema (onder geheimhouding) 

Bijlage 4: CV dhr. R. Witsiers (onder geheimhouding) 


