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1. Voorstel  

1. In te stemmen met de budgettaire consequenties van het afnemen van het product ADV 

Versterkt van Discriminatie Meldpunt Groningen en deze verwerken conform 

begrotingswijziging 2022-103 antidiscriminatievoorziening (bijlage 1). 

 

2. Inleiding 

Gemeenten moeten inwoners toegang geven tot een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening. 

Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga). Het Discriminatie 

Meldpunt Groningen (DMG) is de antidiscriminatievoorziening van de gemeente Midden-Groningen. 

DMG heeft ons gevraagd om extra middelen vanaf 2022. Omdat wij tijd nodig hadden voor de 

uitwerking van aanbevelingen van DMG, konden we dit niet tijdig meenemen in de begroting van 

2022. Daarom verzoeken wij u met dit voorstel extra middelen voor DMG ter beschikking te stellen. 

Daarnaast informeren wij u over de jaarstukken 2020 van DMG. Ten slotte informeren wij u over de 

aanbevelingen die DMG aan ons heeft gedaan over arbeidsmarktgerelateerde discriminatie en hoe 

wij dit gaan oppakken. 

3. Publiekssamenvatting 

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen die te maken krijgen met discriminatie kunnen 

contact opnemen met Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). DMG is onze 

antidiscriminatievoorziening. DMG zorgt voor een luisterend oor, de registratie van klachten en kan 

eventueel de klager ondersteunen bij verdere stappen. DMG heeft het college zijn jaarverslag over 

2020 gestuurd. Daarin staat dat er 39 meldingen over discriminatie zijn geweest in Midden-

Groningen (18 bij DMG en 21 bij de politie). DMG heeft ons geadviseerd om arbeidsdiscriminatie 

tegen te gaan. Wij gaan daarom meer het goede voorbeeld geven. Dit doen we bijvoorbeeld door 

goed te kijken naar de werving van nieuwe medewerkers. 

 

4. Bevoegdheid van de Raad 
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U bent bevoegd de begrotingswijziging vast te stellen. 

5. Beoogd effect 

Kennis nemen van de werkzaamheden van het DMG in 2020. Bekostiging van DMG in 2022 en verder 

gelijktrekken met de door het Rijk verstrekte middelen. 

6. Historische context 

Wij informeren u jaarlijks over het jaarverslag van DMG en de discriminatiecijfers. Daarnaast heeft 

u op 19 december 2019 de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Midden-

Groningen 2020 vastgesteld. 

7. Argumenten 

Begrotingswijziging antidiscriminatievoorziening 

Het Rijk stelt vanaf 2022 extra middelen beschikbaar voor antidiscriminatievoorzieningen. DMG wil 

de aanvullende middelen inzetten om zijn naamsbekendheid te vergroten. Dit leidt waarschijnlijk 

tot meer meldingen die vervolgens dienen te worden behandeld. Daarnaast wil DMG meer inzetten 

op beleids- en organisatieadvies voor bedrijven, organisaties en overheden op het gebied van 

diversiteitsbeleid en inclusie. We stellen u voor akkoord te gaan met de bijgevoegde 

begrotingswijziging 2022-103 (bijlage 1). 

U heeft de samenwerking met DMG vastgelegd in de Verordening inrichting 

antidiscriminatievoorziening gemeente Midden-Groningen 2020. In deze verordening staat dat de 

vergoeding voor DMG gelijk is aan de middelen die we van het Rijk ontvangen voor de 

antidiscriminatievoorziening (artikel 6, derde lid). Ons voorstel past binnen de uitgangspunten van 

onze samenwerking met DMG. 

Het is wenselijk dat u in uw vergadering van 23 december 2021 een besluit neemt over de 

begrotingswijziging. Als u instemt met de wijziging, blijven onze inwoners met ingang van 1 januari 

2022 toegang houden tot een antidiscriminatievoorziening. 

Jaarverantwoording en discriminatiecijfers 2020 

Wij informeren u daarnaast over de jaarverantwoording van DMG over 2020 (bijlage 2) en de 

discriminatiecijfers over 2020 (bijlagen 3 en 4). Wij hebben geen opmerkingen bij de 

jaarverantwoording. DMG heeft het jaar 2020 afgesloten met een klein voordelig saldo. 

In de Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland (bijlage 3) is vastgelegd hoeveel 

discriminatieklachten er in Noord-Nederland zijn ingediend in 2020 bij zowel DMG, politie als het 

College voor de rechten van de mens. 

  

Het aantal discriminatieklachten in de provincie Groningen is sterk gestegen in 2020. In 2019 kreeg 

DMG 227 discriminatieklachten en 48 informatie- en adviesverzoeken. In 2020 waren dat er 

respectievelijk 331 en 34. DMG heeft in 25 gevallen een uitgebreid bemiddelingstraject gestart 

(tegen 22 in 2019). In 140 zaken heeft DMG actief contact gelegd met de wederpartij om te zoeken 
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naar een oplossing. 

  

Het overgrote deel van de meldingen heeft betrekking op herkomst en huidskleur. Het DMG ziet 

hierin een effect van de coronacrisis. DMG zag een opmerkelijke toename van discriminatieklachten 

van Chinese Nederlanders. Het voorval vindt meestal plaats op de arbeidsmarkt, op afstand gevolgd 

door collectieve voorzieningen en de openbare ruimte. 

In de Registratie Discriminatie gemeenten 2020 Noord-Nederland (bijlage 4) zijn de 

discriminatiemeldingen per gemeente uitgesplitst. In de gemeente Midden-Groningen zijn 18 

meldingen binnengekomen bij DMG en 21 bij de politie. In 2019 waren dit er respectievelijk 19 en 

18. 

  

6 van de 18 meldingen bij DMG betrekking hebben op huidskleur en afkomst. Daarnaast hebben 3 

meldingen betrekking hebben op godsdienst. In onze gemeente hadden de meeste meldingen te 

maken met de arbeidsmarkt (5). Zie pagina 7 van de Registratie discriminatie 2020 voor meer 

informatie. 

  

In totaal zijn er in 2020 39 discriminatiemeldingen binnengekomen. Dat is vergelijkbaar met 2019 

(37) en 2016 (38), maar meer dan in 2018 (24) en 2017 (20). 

Arbeidsmarktgerelateerde discriminatie 

  

DMG heeft ons geadviseerd aandacht te besteden aan het terugdringen van discriminatie op de 

arbeidsmarkt. Dit advies is bedoeld voor werkgevers in zijn algemeenheid. We willen dit oppakken 

door als werkgever het goede voorbeeld te geven. Dit is belangrijk voor ons imago, de overheid is er 

immers voor iedereen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een diverse werkvloer leidt tot betere 

prestaties. Voorwaarde is wel dat de organisatie openstaat voor diverse perspectieven, ideeën en 

informatie. 

  

Hieronder staan onze actiepunten. Deze hebben we praktisch geformuleerd. Ze hebben betrekking 

op de werving van personeel en inclusiviteit in de organisatie op de agenda krijgen. We evalueren 

jaarlijks hoe het inclusief werkgeverschap zich heeft ontwikkeld. 

  

• Werving 

  

We willen bij de werving van nieuwe medewerkers benadrukken dat onze organisatie open staat 

voor diversiteit. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld mensen met een beperking, verschillende 

afkomsten en seksuele geaardheden. Dit gaan we praktisch doen. We gaan hier aandacht aan 

besteden in onze nieuwe arbeidsmarktstrategie die wordt begeleid door bureau Dizain. Ook 

gaan we gebruik maken van wervingskanalen die zich richten op inclusiviteit. Een voorbeeld van 

een dergelijk kanaal is de groep Beschikb@@r op LinkedIn. 

  

• In onze teams aandacht besteden aan inclusiviteit 

  

We gaan onze organisatie bewuster maken van inclusiviteit. Hiervoor kunnen we Studytube 
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inzetten, dit is een online leeromgeving waar onze medewerkers gebruik van kunnen maken. 

Ook willen we collega's de ruimte geven om webinars van DMG te volgen. We vragen onze 

interne werkgroep toegankelijk Midden-Groningen bij dit onderwerp te betrekken. Deze 

werkgroep kan dialoogsessies organiseren en een advies- en meldpunt voor inclusievraagstukken 

inrichten. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

Het Rijk heeft in de meicirculaire gemeentefonds van 2021 extra middelen (€ 0,39 per inwoner) 

opgenomen voor anti discriminatievoorzieningen, naast de middelen, ruim € 25.000, die al 

beschikbaar zijn. DMG vraagt om het pakket ADV Versterkt af te nemen voor een bedrag van € 0,78 

per inwoner op 1 januari 2022. Er van uitgaande dat we ruim 60.000 inwoners hebben op 1 januari 

2022, dan is een bedrag van bijna € 47.000 benodigd, waarvan al ruim € 25.000 is opgenomen in de 

reguliere begroting en we € 22.000 nodig hebben voor de aanvullende kosten. Deze € 22.000 zullen 

gedekt moeten worden uit het beschikbare begrotingssaldo 2022, aangezien de toegevoegde 

middelen van de meicirculaire gemeentefonds 2021 bij de voorjaarsnota 2021 al toegevoegd zijn 

aan het begrotingssaldo. Zie bijlage 1 voor de voorgestelde begrotingswijziging. 

 

10. Communicatie 

Niet van toepassing. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

We informeren DMG over uw besluit. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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