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Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
1. In 2016 zijn in Wijchen 20 meldingen van discriminatie gedaan.
2. Dit aantal is in de lijn met de afgelopen jaren.
3. Vóór de zomervakantie leggen wij de resultaten van het gevraagde onderzoek naar discriminatie
aan u voor.

Waarover wil je informeren?
Iedere gemeente moet een meldpunt voor discriminatie hebben. Ieder1Gelijk vervult deze
functie voor alle gemeenten van de Veiligheidsregio.
Zij brengen jaarlijks een rapportage uit over de klachten die zijn ingediend door Wijchense
burgers over discriminatie maar ook van niet Wijchense burgers over discriminatie in
Wijchen.
In 2016 zijn er in totaal 20 klachten geregistreerd. In 2014 en 2015 waren dat
respectievelijk 19 en 18. Er is dus geen sprake van een duidelijke trendbreuk.
Voor nadere details verwijzen wij u naar bijgaande rapportage.
Het rapport benadrukt dat het om geregistreerde klachten gaat. Vermoed wordt dat niet
alle gevallen van discriminatie worden gemeld waardoor de cijfers geen goed beeld
zouden geven van de werkelijkheid.
Daarom is er in opdracht van uw raad een nader onderzoek uitgevoerd naar discriminatie
in Wijchen. Wij streven ernaar om dit rapport vóór de zomervakantie aan u voor te
leggen.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Wij willen de raad informeren over de jaarrapportage van Ieder1Gelijk.
Wat zijn de gevolgen?
Naar onze mening geeft het rapport geen aanleiding tot verdere actie.
Wat is het vervolg?
Vóór de zomervakantie leggen wij het onderzoek naar discriminatie aan de raad voor.
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Bijlagen
Jaarraportage discriminatie 2016 Ieder1Gelijk.
Samenvatting


In 2016 zijn 20 melding van discriminatie in Wijchen gedaan.



Verdere actie niet nodig.



Rapport over onderzoek discriminatie in Wijchen wordt vóór de zomervakantie aan de raad
voorgelegd.
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