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Inleiding

De Wet gemeentelijke  antidiscriminatievoorzieningen (Wga)  verplicht  gemeenten  om 
onafhankelijke  bijstand  te  verlenen  aan  inwoners  die  klachten  hebben  over 
discriminatie. De voormalige gemeenten in Midden-Groningen lieten de Wga uitvoeren 
door het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG), net zoals de meeste gemeenten in 
de provincie  Groningen.  We stellen  u  voor  om DMG eveneens in  te  zetten voor  de 
gemeente Midden-Groningen. We stellen daarom voor de bestaande verordeningen in te 
trekken en een nieuwe voor Midden-Groningen vast te stellen.

De colleges van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren hebben op 17 
oktober 2017 besloten de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente 
Midden-Groningen 2018 in deze vorm voor te leggen aan de gemeenteraad Midden-
Groningen. 

Op 31 oktober 2017 heeft de klankbordgroep ingestemd met het ter vaststelling 
aanbieden van de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening.   

Argumenten

In de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen is in artikel 2lid 2 opgenomen 
dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting en de 
uitvoering van de taak door de antidiscriminatievoorziening. Deze verordening 
benadrukt hetgeen in de AMvB staat namelijk dat de antidiscriminatievoorziening geen 
onderdeel vormt van de gemeentelijke organisatie, maar op afstand wordt geplaatst om 
de onafhankelijkheid te waarborgen. Het melden kan wel bij een loket maar het moet 
voor betrokkenen helder zijn waar precies zo’n gesprek eindigt en waar de 
doorverwijzing naar een antidiscriminatievoorziening begint.

Waarom kiezen voor voortzetten samenwerking met DMG?
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Gemeenten zijn niet verplicht om de antidiscriminatievoorziening uit te voeren via 
DMG. We hebben twee argumenten om de samenwerking met DMG voort te zetten.

DMG is ervaren

DMG heeft de afgelopen jaren een grote expertise opgebouwd op het gebied van 
registratie van en ondersteuning bij discriminatieklachten. Daarnaast verzorgt DMG de 
aanlevering van discriminatiecijfers aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.

DMG is onafhankelijk

Daarnaast dienen wij volgens de Wga onze inwoners toegang te bieden tot een 
onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. Het is de vraag of we deze 
onafhankelijkheid buiten DMG kunnen bieden.

De enige inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de verordeningen Hoogezand-
Sappemeer, Menterwolde en Slochteren staan in artikelen 5 en 6.

Artikel 5

De Wga verplicht om de antidiscriminatievoorziening laagdrempelig te maken. Daarom 
staat in de verordening dat inwoners hun discriminatieklachten kunnen melden bij de 
sociale teams. De medewerkers van de sociale teams bieden een luisterend oor en 
verwijzen de klager naar DMG. Een medewerker van DMG kan desgewenst op afspraak 
op een gemeentelijke locatie spreken met een klager. Ook hierbij ligt het voor de hand 
dat dit op een locatie van één van de sociale teams zal zijn, maar we houden dit open in 
de verordening.

Artikel 6

In dit artikel is opgenomen dat wij DMG bekostigen. We stellen voor dat het college de 
vergoeding vaststelt.


