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Onderwerp
Anti-discriminatievoorziening gemeente West Betuwe 2019

Beslispunten
1. De “Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente West Betuwe” vast te 

stellen.

Inleiding
Op grond van artikel 1 van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (WGA)  
heeft het college de plicht om ingezetenen toegang te bieden tot een anti-
discriminatievoorziening. In artikel 2 van de WGA is opgenomen dat de gemeenteraad 
bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting van de anti-
discriminatievoorziening en de uitvoering van de taak (onafhankelijke bijstand te 
verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun klachten, zie artikel 1 lid a WGA).  

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Vaststellen van de juridische basis om invulling te geven aan de lokale anti-
discriminatievoorziening. 

Argumenten
1.1. Er zijn nu nog 3 verordeningen die niet eenduidig zijn. 
De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben beschikken elk over een 
verordening. Er is echter een nieuwe verordening nodig, omdat in de oude 
verordeningen de meldpunten voor de klachten nog op verschillende plaatsen binnen de 
drie gemeentelijke organisaties zijn ondergebracht. 

1.2. Het mogelijk maken dat ingezetenen gebruik kunnen maken 
van een anti-discriminatievoorziening

Binnen de gemeente West Betuwe dient op een laagdrempelige manier aan ingezetenen 
de mogelijkheid te worden geboden om zich te kunnen melden als zij zich 
gediscrimineerd voelen. De rol van het meldpunt is dat de melder (desgewenst) zijn 
verhaal kan doen waarna een digitaal meldingsformulier wordt ingevuld wat digitaal 

1



wordt doorgeleid aan Ieder1Gelijk1 die de melding verder afhandelt. Dit meldpunt is het 
Vak KCC sociaal domein.

Kanttekeningen
-

Duurzaamheid
-

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering
-

Planning
-

Evaluatie
-

Communicatie
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Via de gemeentelijke 
website en publicatie in de lokale huis aan huis bladen wordt het meldpunt en 
Ieder1Gelijk onder de aandacht gebracht. 

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,

1 Bureau Gelijke Behandeling 
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 23 oktober 2018,  

besluit:

de “Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente West Betuwe” vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 15 januari 2019, nummer 32

de griffier,                                  de voorzitter,
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