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RAADSBESLMIT
behoort bij raaàsvoorstel registratienummer Z.09-254/D.10-2542
De raad van de gemeente Weesp;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 9 april 2010,
)
Gezien artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoocieningen
BESLUIT:
Vast te stellen de volqende Verordeninn inrichtinn antidiscriminatievoocieninn qemeente
Weesn
Adikel 1 Beqrinsbepalinqen
1 . Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoocieningen.
2. Besluit: 'het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoocieningen.
3 De antidiscriminatievoociening'. antidiscriminatievoociening als bedoeld in artikel 1
van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoocieningen.
4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste Iid, onder a, van de wet.
5 Klachtbehandelaar'. klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.
6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.
' ne' ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.
7. lngezetç .
Adikel 2 Zomplicht colleqe van burqemeester en wethouders
Het college van bnrgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een
antidiscriminatievoociening.
Artikel 3 lnrichtinq antidiscriminatievoocieninn
Bij de inrichting van de antidiscriminatievoociening worden in ieder geval de deskundigheid
van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voociening gewaarborgd.
.1 De antidiscriminatievoociening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars
deskundigheid en biedt de
voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste
klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te
2.
ontwikkelen.
De klagqr heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:
Per post;
Per e-mail;
Telefoni.sch',
Op een 'door de gemeente beschikbaar gestelde Iocatie als bedoeld in
deze veèordening.
artikel 5 van
3
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Artikel 4 Protodol klachtenbehandelinq
Het protocol vopr de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in
ieder geval: ë
a. De afdoeningstermijn van klachten;
b. De wijze van afdoening van klachten;
c. De registratie van klachten.
Artikel 5 Laaqdrempelinheid antidiscriminatievoocieninn
1. Ingezetënen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe
Ieefomjeving te melden.
2 Bij aansluiting bij een regionaal antidiscriminatiebureau wordt vecorgd dat de klacht
tevens in Weesp kan worden ingediend.
3 Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze
meldingen op adequate manier opnemen en doowe-ijzen.
4 Klagerèordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoociening
Artikel 6 lnwerkinqtredinn
Deze verordenièng treedt in werking op 1 januari 2010.
Artikel 7 Citeeditel
Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting
antidiscriminatievoociening gemeente Weesp.
l dsvergadering van 15 april zoog
Aldus vastgesyld in de openbare raa
)'
V Or er,
seling
De griffier a.iJ,
t'
/
ë 6. j -.
I
M. Walrave '
l
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TOELICHTING|
ALGEMEEN
Adikel 1 van de Wet
verplicht het college van burgemeester en wethouders om toegang te
bieden tot een àntidiscriminatievoociening (zie ook de toelichting bij artikel 2 van deze
verordening). Artikel 2, tweede Iid, van de Wet bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening
regels vaststelt|omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoociening en de wijze van
uitvoering van àe klachtbehandeling.
In het Besluit glmeentelijke antidiscriminatievoociening is de Wet gemeentelijke
idiscriminati|' voociening nader ingevuld. Om die reden kan de verordening beknopt zijn.
ant
Adikel 2, tweede Iid, van de wet wordt opgedragen dat de gemeenteraad stelt ''met
inachtneming van het bepaalde bij of kr@chtens deze wet bij verordening regels vast omtrent
de inrichting van de antidiscriminatievoociening , bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van
de taak, bedoeld in het eerste Iid, onder a.'' De wet is als bijlage toegevoegd aan deze
verordening.
De wet is nadek ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld op 16
2009 het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoociening. Het besluit is als
september ,
bijlage toegevopgd aan deze verordening.
I van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze
Nu vee
verordening beknopt blijven.
De Handreiking
de uitvoering van
EusoEèlazEToEulcHTlNo
ARTIK
J
dereen=Gelijk: lokale aanpak discriminatie zal als ondersteuning dienen bij
le
de Algemene Maatregel van Bestuur en deze verordening.
Artikel 1
Deze bepaling behoeft geen toelichting.
Artikel 2
l van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht
Zoals in het algemene dee
àrtikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om
opgenomen in
kozen om dat wel te doen, nu deze zorgplicht zozeer de
deze hier te herhalen. Er is voor ge
Igeving uitmaakt, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de
kern van deze rege
begrijpelijkheidtvan deze verordening.
Artikel 3
iing wosdt onder andere nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit,
Met deze bepa
''Bij de inrichting van de antidiscriminatievoociening worden in ieder geval de
dat Iuidt:
klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatiedeskundigheid yan de
d'' Er is gekozen voor een minimale invulling om gemeenten en de
voocieninj geWaarborg .
imlnatievoociening alle ruimte te geven voor maatwerk.
antidiscr
ievoociening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidingsDe antidiscriminat
klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken. O0k moet worden
péotocol waar ;
ver welke opleidingten) de klachtbehandelaars beschikken.
aangegeven o
draagt er zorg voor dat de burger Zijn klacht zowel persoonlijk als via een
De gemeente
communicatiemiddel kan melden.
5
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De gemeente in verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een Iocatie in de directe
leefomgeving voor het melden van een klacht. De gemeente dient burgers op de hoogfe te
brengen van dé verschillende wijzen waarop een klacht kan worden ingediend.
De mogelijkheià om zich fysiek op locatie te kunnen melden betekent tevens dat een burger
redelijke|ijs op de hoogte kan zijn waar hij of zij terecht kan om te melden. De gemeente
draagt zorg vo6r de aanwezigheid van een Iocatie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van
een bestaandetbalie (zie ook de toelichtinj bij adikel 5). Uiteraard kan ook worden
f esproken dat de antidiscriminatievooclening op Iocatie aanwezig is, zodat klachten direct
aj
bij de voocienihg kunnen worden ingediend.
Bij niet-fysiek Wordt verstaan dat de mogelijkheid bestaat voor de burger via sms, telefoon
(0900 Iandelijk en 0900 ADV), brief of e-mail om de klacht te melden of in te dienen.
' t op de gemeente een zorgplicht rust om ervoor zorg te dragen dat burgers
Ook hier geldt da
kennis kunnen ênemen van deze mogelijkheden.
Artikel 4
Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat Iuidt: ''De
inatièvoociening heeft een protocol voor de behandeling van klachten''. Daarbij is
antidiscrim
en minimale invulling om de gemeente en de antidiscriminatievoociening alle
gekozen voor e
ruimte te geven voor maatwerk.
Artikel 5 (
Idt dat de antidiscriminatievoociening zich in de Ieefomgeving van burgers
De wet verme
De memorie Van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar
moet bevindenj
he wijze invulling aan te geven. De voociening hoeft dan ook niet in de
op een praktisc
If @anwezig te zijn. Een gemeente kan zich bijvoorbeeld aansluiten bij een
gemeente ze
ionale antidiscriminatievoociening. OOk kan de gemeente aansluiting
(bestaande) reg
fegionaal discriminatieoverleg (RDO) waar qolitie, openbaar ministerie en
zoeken bij het
Ieg voeren over discrimlnatie incidenten en deze in
antidiscriminatievoocieningen Over
zaaksovecichtçn opnemen.
Voor de nodige Iaagdrempeligheid
kan dan worden gezorgd door een doo|e|ijsfunctie of
voocieningen, zoals bijvoorbeeld een loket
meldpunt te crçëren bij bestaande gemeentelijke
burgecaken, slachto|erhulp of WMo-loket.
k voor kiezen deze toegang een meer inho,udelijk karakter te geven
Een gemeente tkan er oo
ffice in te richten. Daarbij moet het voor klagers ondubbelzinnig
door een eigen/fronto
telijk Ioket een Iuisterend oor en de nodige deskundigheid kan
duidelijk zijn dât een gemeen
: den maar d|t het zijn taak is om de klajer door te geleiden naar de
ble ,
tidiscriminatievoociening. In de wet is ultdrukkelijk aangegeven dat de
an
is en op geen enkele wijze onder lhet gezag van de
antidiscriminatièvoociening onafhankelijk
' rheid kan vallen. Het gemeentelijk loket kan dan ook op geen enkele
(gemeentelijke) ove
nier in de pl@ats treden van de antidiscriminatievoociening.
ma
Vereisten voor de fronto|ice zijn:
d door de gemeente dan wel een gemeenteloket waar klager
Een lokét gefaciliteer
ht kan melden, luisterend oor kan vinden en professioneel kan worden
een klac
doo|eeezen naar de antidiscriminatievoociening.
Loketm|dewerker dient inzicht te hebben in de materie
- Positie pls doorgeefluik helder moet zijn.
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Vereisten voor de backo|ice:
t
- Deze wprden opgenomen in de subsidieregeling tussen gemeenten en
antidisctiminatievoocieningen
Strikt juridisch is het niet noodzakelijk om met een front- en backoffice te werken. Daarom
hebben wij dezè vereisten niet in de modelverordening opgehomen.
Artikel 6
Deze bepaling behoeft geen toelichting.
Artikel 7 q
Deze bepaling behoeft geen toelichting.
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