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Voorstel
1.

In te stemmen met de rapportage over het jaar 2011 betreffende klachten over discriminatie.

2. De rapportage 2011 sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
zoals is vastgelegd in artikel 3 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
3.

Deze rapportage ter kennisneming te zenden aan de commissie Bestuur, Organisatie en
Bedrijvigheid.

Aanleiding
Discriminatiebestrijding is een belangrijke taak voor de overheid. Burgers moeten zich veilig voelen in
de woon- en leefomgeving. Indien mensen op basis van huidskleur, afkomst, geloof, geaardheid zich
gediscrimineerd voelen dan zal dit hun welbevinden negatief beïnvloeden. Om die taak vorm en inhoud
te geven, heeft de wetgever in 2009 de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
aangenomen. Deze wet regelt dat gemeenten hun burgers toegang moeten bieden tot een
antidiscriminatievoorziening voor onafhankelijke bijstand bij discriminatieklachten en de registratie
van discriminatieklachten. Deze rapportage is opgesteld door Radar, de gemeentelijke anti
discriminatievoorziening (ADV).
Het jaarlijkse verslag over het aantal geregistreerde discriminatieklachten moet voor 1 april aan de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden toegestuurd. Dit staat in artikel drie
van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
Korte inhoud rapportage
Radar rapporteert dat er in 2011 in totaal 16 meldingen zijn ontvangen waarvan 11 meldingen een
voorval betreffen in de gemeente Oss. De politie meldt dat er in 2011 twee incidenten zijn geweest en
dat er geen aangiften zijn gedaan.
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Radar tekent aan dat de cijferrapportage een beperkte relevantie heeft voor het bestuur en
beleidsvoorbereiding. Uit onderzoek blijkt dat er bij discriminatiemeldingen veelal sprake is van
onderrapportage. Niet alleen naamsbekendheid van een antidiscriminatievoorziening maar ook het
herkennen van discriminatie en meldingsbereidheid zijn factoren die daarin een rol van betekenis
spelen.
De rapportage voldoet aan de vereisten zoals vermeld in Staatscourant 2010 nr. 959 van 26 januari
2010 en is dus geschikt om door te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Actie

Radar zal in 2012 verder inzetten op het verkrijgen van naamsbekendheid. Daarbij onderzoekt men de
mogelijkheid om de landelijke publiekscampagne “Moet jij jezelf thuis laten als je naar buiten gaat” in
2012 een vervolg te geven. Deze campagne is gevoerd in 2009 en 2010 en het aantal meldingen van
discriminatie steeg in die periode aanzienlijk.
Ook wordt Radar in het bestrijden van de discriminatie van burgers vanwege de seksuele geaardheid
(LHBT).
Bijlagen
Rapportage klachten discriminatie 2011
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