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Onderwerp  

Rapportage Discriminatie Vizier 2020 en Monitor discriminatie 2020 Oost-Nederland  

 

Kennisnemen van 

Rapportage Discriminatie Vizier 2020 en Monitor discriminatie 2020 Oost-Nederland  

 

Inleiding 

In 2020 is het antidiscriminatiemeldpunt Ieder1Gelijk gefuseerd en doorgegaan onder een nieuwe 

naam Vizier. Jaarlijks brengt Vizier een rapportage uit over de discriminatiecijfers- en ervaringen in 

West Betuwe. Inmiddels zijn de meldingen bij Vizier in 2020 bekend gemaakt. Daarnaast zijn ook de 

cijfers van de politie bekend gemaakt in de monitor van Oost-Nederland.   

 

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

gemeente West Betuwe, bij Vizier of bij de politie, ook kunnen zij een verzoek tot oordeel indienen bij 

het College voor de Rechten van de Mens.  

 

Kernboodschap 

Vizier (antidiscriminatievoorziening) heeft haar jaarlijkse gemeentelijke rapportage uitgebracht en 

heeft een regionale monitor gemaakt.   

- In 2020 heeft zijn er 14 registraties gemaakt van discriminatie in de gemeente West Betuwe. 

12 van deze meldingen vonden plaats op grondgebied van West Betuwe. Twee inwoners van 

West Betuwe hebben melding gedaan van discriminatie over een incident dat buiten West 

Betuwe plaatsvond.  

- Discriminatie op grond van etniciteit, huidskleur of afkomst (ras) werd in 2020 het meest 

gemeld. Regionaal wordt discriminatie op grond van ras het meest genoemd als 

discriminatiegrond.  

- Er zijn 5 corona gerelateerde meldingen gedaan, waarvan 4 meldingen van discriminatie door 

het uitzenden van het coronalied over Chinezen op Radio 10. Ook regionaal valt op dat er veel 

meldingen zijn gedaan over het coronalied.  

- Er zijn in 2020 3 meldingen gedaan van discriminatie en pesterijen in de buurt, wijk of op 

school vanwege afkomst.  
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- In de Monitor discriminatie 2020 Oost-Nederland zijn daarnaast de politiecijfers voor 2020 

bekendgemaakt.  

- In 2020 zijn er 7 meldingen van discriminatie gedaan door inwoners van West Betuwe.  

 

Consequenties 

Als gemeente West Betuwe zetten we in op het voorkomen van discriminatie en 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 oplossen van discriminatieproblematiek.  

 

Financiën 

Uitvoering vindt plaats binnen bestaande budgetten.  

 

Communicatie 

Team Platform Toegankelijkheid en de Adviesraad Sociaal Domein worden hierover geïnformeerd. Er 

wordt een persbericht opgemaakt in overleg met communicatie. Vizier wordt hierin onder de aandacht 

gebracht. Daarnaast wordt hierin opgenomen waar inwoners meldingen van discriminatie in de 

gemeente kunnen doen. Daarnaast werken we vanuit de inclusieagenda aan verbinding, leefbaarheid 

en bewustwording. Ook dit wordt meegenomen in het persbericht. Daarnaast werken we vanuit de 

inclusieagenda aan verbinding, leefbaarheid en bewustwording. Ook dit wordt meegenomen in het 

persbericht.  

 

Vervolg 

In 2022 zal de raad geïnformeerd worden over het volgende rapportage van Vizier.  

 

Bijlage(n) 

1. Rapportage Vizier - West Betuwe 2020,  

2. Infographic- discriminatieoost 2020.  

3. Monitor discriminatie 2020 Oost-Nederland. 

4. Begeleidende brief Monitor Discriminatie Oost-Nederland 2020. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


