
Manifest WG wijkraden Haarlem  

Manifest WG - participatie in Haarlem - gemeenteraad - maart 2022 1 

Van de Werkgroep participatiemanifest wijkraden  

Aan alle fracties in de gemeenteraad van Haarlem 

Betreft: Participatie van wijkraden, burgers en gemeenteraad 

Datum: 23 maart 2022 

Geachte fracties, 

Participatiebeleid in Haarlem 
In de nota ‘De nieuwe Haarlemse Participatiepraktijk’ bij het raadsbesluit van 18 januari 2011 is het 

beleid vastgelegd over participatie en inspraak in Haarlem. De wijkraden hebben geconstateerd dat 

tot op heden te vaak de gemeente zich niet houdt aan dit vastgestelde beleid. Zowel de wijkraden 

en burgers als de gemeenteraad hebben hetzelfde probleem met het niet correct naleven van het 

participatiebeleid waardoor zorgvuldige besluitvorming nagenoeg onmogelijk is. 

 

Nu bij het aantreden van een nieuwe 

gemeenteraad bestaande uit 15 partijen 

willen wij er bij u op aandringen dat 

naleving van dit beleid zeer gewenst is en in 

het collegeprogramma wordt vastgelegd.  

 

 

Wat is participatie? 
Participatie betekent ‘deel uitmaken van’ en ‘delen van’. Het gaat daarbij om ‘actieve deelname’ aan 

het met elkaar bespreken van een bepaald onderwerp en het delen van informatie met elkaar. 

Waarom participatie? 
Door het tijdig betrekken van belanghebbenden kan vroegtijdig worden vastgesteld wat wel en niet 

haalbare voorstellen zijn en wat er wel en niet mogelijk is. Zo kan democratie en participatie bij 

elkaar komen. Wij streven allemaal naar het behouden van een gezonde samenleving, een fijne 

leefomgeving en goede mobiliteit in onze stad.  

Wanneer start participatie? 
Participatie dient te starten in de “pre-initiatieffase” met de beschrijving van de opdracht en het 

opstellen van het bijbehorende participatie en inspraakplan (PIP). Bij contact met de 

belanghebbenden kunnen dan conform ISO9001 hun behoeften en verwachtingen in kaart worden 

gebracht. Daarna worden belanghebbenden betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak en 

wordt bepaald wanneer en op welke wijze zij gaan deelnemen. Per fase zal besluitvorming plaats 

vinden alvorens de volgende fase wordt gestart. 

Naast de belanghebbenden dient ook de gemeenteraad te worden geïnformeerd c.q. betrokken, 

zodat zij kunnen toezien op correcte uitvoering van het beleid. Zij dienen tevens tijdig over juiste en 

feitelijke informatie te kunnen beschikken voor een zorgvuldige besluitvorming.  

U kunt, als lid van de gemeenteraad, toezien op naleving van de participatieafspraken, door te 

vragen naar de beschikbaarheid van de betreffende documenten conform de gemaakte afspraken. 

Met vriendelijke groet 
Namens de werkgroep participatiemanifest wijkraden 

Rob van Looveren 

Vice vz wijkraad de Krim, robvanlooveren@hotmail.com, 06.24.78.04.66 
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