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Kennisnemen van 

Rapportage Vizier discriminatiecijfers West Betuwe 2021 en de Monitor discriminatie Oost-Nederland 

2021 Gelderland en Overijssel  

 

Inleiding 

Discriminatieoost.nl is het meldpunt van Vizier. Vizier voert de Wet gemeentelijke 

antidiscriminatievoorzieningen (Wga) uit voor de gemeente West Betuwe. Bij het meldpunt worden 

meldingen over discriminatie ontvangen, geregistreerd en onderzocht. Daar waar mogelijk of gewenst 

staat Vizier melders bij, geeft advies en ondersteunt inwoners bij het oplossen van hun discriminatie-

ervaringen.  

 

Mensen die in West Betuwe discriminatie ervaren, kunnen dit melden bij Team Sociaal van de 

gemeente West Betuwe, bij Vizier, of bij de politie. Daarnaast kunnen zij een verzoek tot oordeel 

indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.  

 

Kernboodschap 

Vizier brengt jaarlijks een rapportage uit met de discriminatiecijfers voor West Betuwe en verwerkt deze 

in een regionale monitor met de discriminatiecijfers in Oost-Nederland.  

- In 2021 zijn er 11 registraties gedaan van discriminatie in de gemeente West Betuwe door Vizier. 

Negen personen die een melding hebben gemaakt zijn een inwoner van de gemeente West 

Betuwe, twee personen hebben discriminatie ervaren op grondgebied van West Betuwe, maar 

zijn zelf afkomstig uit een andere gemeente.  

- In 2021 heeft de corona-pandemie veel invloed gehad op het aantal meldingen in Oost-

Nederland. Een groot percentage van de meldingen waren in 2021 corona-gerelateerd. 

Mensen ervoeren discriminatie in verband met vaccinaties, coronatoegangsbewijzen en de 

mondkapjesplicht. Deze omstandigheden hebben als gevolg dat de cijfers in 2021 anders zijn 

dan andere jaren en lastiger te vergelijken met voorgaande jaren. Van de 11 registraties bij 

Vizier in 2021, waren 5 meldingen corona-gerelateerd.  
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- Van de 11 registraties die zijn gedaan door inwoners uit de gemeente West Betuwe, zijn er 7 

meldingen gemaakt over discriminatie op het grondgebied van West Betuwe en vier inwoners 

uit de gemeente West Betuwe hebben discriminatie ervaren in een andere gemeente in 

Nederland.  

- Naast de 11 registraties van discriminatie bij Vizier, zijn daarnaast 11 meldingen van 

discriminatie bij de politie binnengekomen in 2021.  

- In 2021 heeft discriminatie plaatsgevonden op het gebied van de volgende gronden: 

handicap/chronische ziekte en herkomst/huidskleur.  

- Discriminatie heeft op de volgende maatschappelijke terreinen plaatsgevonden in 2021, op de 

arbeidsmarkt, in buurten/wijken, binnen collectieve voorzieningen, binnen de commerciële 

dienstverlening, in de horeca, in de publieke/politieke opinie en binnen de sport.  

- Niet alle voorvallen van discriminatie die zijn gemeld bij Vizier zijn wettelijk gegrond verklaard. 

Zeven meldingen vallen wettelijk gezien niet onder discriminatie. 

 

Consequenties 

Als gemeente West Betuwe zetten we in op het voorkomen van discriminatie en het tijdig signaleren van 

discriminatie onder inwoners. We hebben dit hoog op de agenda gezet in de inclusieagenda. Daarnaast 

zet team Zorg en Veiligheid in op de signalering en het voorkomen van discriminatieproblematiek.  

 

Financiën 

Uitvoering vindt plaats binnen bestaande budgetten.  

 

Communicatie 

De anti discriminatievoorziening Vizier wordt een aantal keer per jaar onder de aandacht gebracht 

door middel van een persbericht of andersoortige communicatie via de sociale media van de 

gemeente West Betuwe. Daarnaast wordt verwezen naar Vizier op de gemeentelijke website en in de 

sociale kaart “Wegwijs West Betuwe”. Vizier is als organisatie nauw betrokken bij de organisatie van de 

inclusieweek in 2022. Daarnaast worden het Platform Toegankelijkheid West Betuwe en de 

Adviesraad Sociaal Domein geïnformeerd over deze rapportage.  

 

Vervolg 

In 2023 wordt de raad geïnformeerd over de discriminatiecijfers van 2022 door middel van een 

volgende rapportage van Vizier.  
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Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman                            Servaas Stoop  
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