
Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake de lokale uitwerking en inrichting van 

de Wet gemeentelijke discriminatievoorzieningen. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te 

beantwoorden, te weten vóór 25 juni 2016. 

  
Met vriendelijke groet, 

  

Onno Vliegenthart | plv. griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

aanwezig: ma, di, wo, do 

From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 26 May 2016 10:14:27
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (D66)



D66 
Woerden, 24 mei 2016 

Betreft: artikel 40-vragen Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 

Geacht college, 

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) is een Nederlandse wet die vastge
steld is in 2009. Hoe gemeenten de voorziening inrichten, is aan de gemeenten. Wel moet er een 
verordening komen over de inrichting van een antidiscriminatievoorziening, de positie van klach¬
tenbehandelaars en de klachtenprocedure. 

De fractie van D66 wil weten of Woerden de WGA goed uitvoert. De D66 fractie komt een aantal 
punten tegen die voor onze inwoners als onduidelijk kunnen worden ervaren en de meldingsbe¬
reidheid niet te goede komen. Ten eerste is niet duidelijk of Woerden een antidiscriminatie veror¬
dening heeft. Ook in de uitvoering van de wet komt onze fractie een aantal onduidelijkheden tegen. 
Zo spreken de verwijzingen naar meldpunten (telefoonnummers, apps e.d.) op woerden.nl en de 
voorziening Art.1 Midden Nederland (hierna te noemen 'art1-mn') elkaar soms tegen. 
Tot slot: gegeven het feit dat veel discriminatie niet wordt gemeld, zo blijkt uit publicaties van onder 
meer art1-mn, is onze fractie niet duidelijk wat onze gemeente doet om de meldingsbereidheid van 
Woerdenaren die discriminatie ondervinden, te optimaliseren. 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College: 

1 Heeft Woerden een antidiscriminatie verordening, zo ja, wat is daar precies in geregeld? 
2 De verwijzingen van art1-mn en de website van de gemeente Woerden naar meldings¬

adressen zoals telefoonnummers, lijken niet correct te zijn. Het wmo-loket waar art1-mn 
naar verwijst, bestaat bijvoorbeeld niet in Woerden. Op welke wijze zorgt het College er¬
voor dat onze inwoners en art1-mn beschikken over de juiste informatie om meldingen te 
doen? 

3 De publicaties van de antidiscriminatie voorziening geven geen inzicht in de aard van de 
meldingen die zijn gedaan in Woerden. Kan het College de gemeenteraad daarin wel jaar¬
lijks inzicht geven? Zo nee, waarom niet? 

3 Wat doet de voorziening precies om discriminatie in Woerden tegen te gaan? 
4 Wat doet het College precies om de meldingsbereidheid van inwoners inzake ervaren dis¬

criminatie te vergroten? 

Namens de fractie van D66 

Ruud Niewold, Raadslid 

bronnen 
http://discriminatie.nl/files/2015-10/brochure-discriminatie-mail.pdf 
http://www.art1middennederland.nl/ 
https://www.radar.nl/read/gemeenten verplicht tot instellen antidi 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 
https://radar.nl/file/2820888/evaluatie-van-de-wet-gemeentelijke-antidiscriminatievoorzieningen.pdf 
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