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Onderwerp: Rapportage over discriminatie-incidenten in de gemeente Ridderkerk in 2009 
 
 
Geachte Raadsleden, 
 
 
Met deze brief wordt u geïnformeerd over discriminatie-incidenten in de gemeente Ridderkerk in 
2009. Dit is in het kader van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, die op 23 juni jl. 
is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet verplicht gemeenten, vanaf januari 2010, om 
burgers toegang te geven tot een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. Voor de gemeente 
Ridderkerk is dit het antidiscriminatiebureau RADAR. RADAR verzorgt in opdracht van de 
gemeente de taken die voortvloeien uit deze wet. Een van deze wettelijke taken is het opstellen 
van een overzicht van discriminatie-incidenten waar bij RADAR melding van is gemaakt. Op 1 
maart jl. ontving de gemeente Ridderkerk een rapportage van RADAR over het verslagjaar 2009. 
Deze rapportage hoeft nog niet aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verzonden te worden. 
Dat hoeft pas vanaf 1 april 2011. Om de gemeente alvast een idee te geven van hoe een dergelijke 
rapportage eruit ziet, stuurt RADAR de gemeente bij wijze van pilot nu alvast een rapportage over 
2009.  
 
RADAR levert de gemeente Ridderkerk een tweetal rapportages. De eerste rapportage bevat 
gegevens die de gemeente vanaf 2011 aan het Rijk ter beschikking moet stellen. In deze 
rapportage staat het totaal aantal discriminatie-incidenten gemeld in de gemeente Ridderkerk, 
waarvan de melder ook in Ridderkerk woont. In de tweede rapportage staan alle discriminatie-
incidenten in Ridderkerk gemeld en discriminatie-incidenten buiten de gemeente Ridderkerk, 
waarvan de melder in Ridderkerk woont. 
 
De tweede rapportage bevat gegevens die puur voor de gemeente bestemd zijn. Deze gegevens 
hoeft de gemeente niet aan het Rijk te verstrekken. RADAR levert deze gegevens aan de 
gemeente, omdat RADAR vindt dat de gemeente dan pas een compleet beeld heeft van alle 
voorvallen van discriminatie die in de gemeente plaatsvonden. Met deze rapportage wordt het 
mogelijk alle discriminatievoorvallen te inventariseren en deze eventueel aan te pakken. 
 
Uit de eerste rapportage blijkt dat er in 2009 één inwoner van Ridderkerk een melding bij RADAR 
heeft gedaan over discriminatie in de gemeente Ridderkerk. Deze inwoner werd gediscrimineerd 
vanwege de godsdienstige overtuiging in de buurt of wijk en dit betrof een omstreden behandeling. 
RADAR heeft deze klacht afgehandeld middels het geven van advies en het doorverwijzen naar 
een andere instantie.  
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Onderwerp: Rapportage van antidiscriminatie-incidenten in de 
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Uit de tweede rapportage blijkt dat er in totaal vier meldingen door RADAR zijn ontvangen over 
discriminatie in de gemeente Ridderkerk. Hiervan werd één melder gediscrimineerd vanwege de 
godsdienstige overtuiging (zie eerste rapportage), twee vanwege herkomst, ras of de huidskleur en 
de laatste vanwege de seksuele geaardheid. Twee voorvallen van discriminatie vonden plaats op 
de arbeidsmarkt, één in de buurt of wijk en de laatste in de media of reclame. De aard van de 
discriminatie betrof twee keer een omstreden behandeling en twee keer een vijandige bejegening. 
RADAR heeft drie klachten geregistreerd en een korte reactie gegeven aan de melder, bij één 
klacht heeft RADAR de melder doorverwezen naar een andere instantie. 
 
Uit de tweede rapportage blijkt ook er geen enkele inwoner van de gemeente Ridderkerk bij 
RADAR melding heeft gedaan van discriminatie-incidenten buiten de gemeente Ridderkerk. 
 
Wij verwachten u met deze brief en de bijgevoegde rapportage voldoende te hebben geïnformeerd 
over de bevindingen van het antidiscriminatiebureau RADAR in 2009. 
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw M.A. Wezemer (tel. 0180-451265, e-mail: M.A.Wezemer@ridderkerk.nl). Wij vertrouwen 
erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


