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Onderwerp: Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Ridderkerk 2009 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Ridderkerk 
2009 vast te stellen.  
 
2. Aanleiding 
 
Op 10 februari jl. stemde de Tweede Kamer voor de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie-
voorzieningen en op 23 juni jl. is de Wet aangenomen door de Eerste Kamer. 
Deze wet verplicht gemeenten om burgers toegang te geven tot een onafhankelijke 
antidiscriminatievoorziening en de registratie van incidenten te regelen. Een onafhankelijk bureau 
moet de antidiscriminatievoorziening uitvoeren om de onpartijdige afhandeling van klachten te 
waarborgen. De gemeente ontvangt financiële middelen van het Rijk om de voorziening financieel 
te ondersteunen.  
 
Om de verplichting en de eisen waaraan de antidiscriminatievoorziening kwalitatief moet voldoen 
vast te leggen is het vaststellen van een verordening nodig. Het Rijk heeft opgedragen dat dit moet 
gebeuren voor 28 januari 2010.  
 
3. Aspecten 
 
Wet antidiscriminatievoorziening 
De Wet antidiscriminatievoorziening verplicht alle Nederlandse gemeenten om hun burgers op 
lokaal niveau toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Elke burger moet bij een 
antidiscriminatievoorziening terecht kunnen voor laagdrempelige en onafhankelijke bijstand en 
advies inzake discriminatie op alle gronden en voor het registreren van meldingen van 
discriminatieklachten. Gemeenten zijn vrij om hier zelf vorm aan te geven, hoewel hier wel eisen 
aan zijn gesteld, zoals: 

- klachtbehandelaars van de antidiscriminatievoorziening van een bepaalde gemeente 
mogen geen lid zijn van het college van B&W van diezelfde gemeente; 

- klachtbehandelaars zijn niet werkzaam bij een gemeente; 
- klachtbehandelaars nemen geen instructies aan van leden van het college van B&W, leden 

van de raad of ambtenaren van een gemeente bij de behandeling van individuele klachten; 
- klachtbehandelaars vervullen hun taak zonder vooringenomenheid; 
- bij de inrichting van een antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de 

deskundigheid van de klachtenbehandelaars en de toegankelijkheid van de 
antidiscriminatievoorziening gewaarborgd; 

- de antidiscriminatievoorziening biedt klagers de mogelijkheid per post, elektronisch, 
telefonisch en persoonlijk klachten te melden; 

- de antidiscriminatievoorziening heeft een procedure voor de behandeling van klachten. 
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Dit betekent dat de antidiscriminatievoorziening niet ingericht kan worden in de gemeentelijke 
organisatie, maar op afstand moet plaatsvinden om de onafhankelijkheid te waarborgen. Ook zal 
de gemeente het inrichten van een antidiscriminatievoorziening moeten overlaten aan een 
organisatie die ervaring heeft op dit gebied en de benodigde faciliteiten kan bieden. Gemeenten 
worden verplicht om hierover een verordening vast te stellen voor 28 januari 2010. 
 
Verordening van Radar versus modelverordening VNG 
Naast de VNG modelverordening heeft antidiscriminatiebureau Radar samen met 
organisatieadviesbureau BMC een modelverordening opgesteld. Voorgesteld wordt echter voor 
Ridderkerk om de modelverordening van de VNG over te nemen.  
 
De modelverordening zoals die door Radar is aangeleverd wijkt te ver af van onze eigen gangbare 
verordeningen om deze over te nemen. Een groot gedeelte van de verordening beschrijft 
bijvoorbeeld het proces van subsidieverlening. Dit soort praktische zaken kunnen het best via 
werkafspraken met de antidiscriminatievoorziening geregeld worden.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Een onafhankelijke partij zal de antidiscriminatievoorziening voor Ridderkerk uitvoeren en een 
aantal diensten voor de gemeente verrichten. Door het vaststellen van de verordening is officieel 
geregeld aan welke randvoorwaarden deze voorziening moet voldoen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
De kosten voor de inrichting van de antidiscriminatievoorziening kunnen gedekt worden uit het 
beschikbaar gestelde geld van het ministerie. Het ministerie heeft 6 miljoen euro vrijgemaakt voor 
de uitvoering van de wet. Gemeenten hebben vervolgens een bijdrage gehad van € 0,37 per 
inwoner. Dit is genoeg om de dienstverlening te betalen. 
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