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1. Het college besluit aan het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland een budgetsubsidie van
€ 75.880,- te verstrekken voor de uitvoering van bijgevoegd prestatieplan 2011.

2. De kosten van het besluit zijn opgenomen in de begroting onder programma 3.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie bestuur.
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DOEL: Besluiten
In deze collegenota legt het collega de prestatieafspraken 2011 vast die Haarlem maakt met de Stichting
Bureau Discriminatiezaken (BD). Het college besluit op basis van de algemene subsidieverordening.
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Onderwerp: Prestatieplan 2011 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Reg. Nummer: 2010/394904

1. Inleiding
Het gemeentebestuur subsidieert het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
(BD) om strategieën te ontwikkelen en activiteiten uit te voeren die ongelijke
behandeling tegengaan en tolerantie in onze stad bevorderen. Het BD ontvangt
jaarlijks een subsidiebudget voor de uitvoering van de in het prestatieplan
opgenomen inspanningen en activiteiten. Op grond van het prestatieplan worden de
afspraken met het BD voor 2011 vastgelegd.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit aan het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland een

budgetsubsidie van € 75.880,- te verstrekken voor de uitvoering van bijgevoegd
prestatieplan 2011.

2. De kosten van het besluit zijn opgenomen in de begroting onder programma 3.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie bestuur.

3. Beoogd resultaat
Door de inzet van het BD wordt ongelijke behandeling van burgers in Haarlem
voorkomen en bestreden en wordt de tolerantie van burgers tegenover mensen die
niet hetzelfde zijn als zij in de stad vergroot.

4. Argumenten
Het sluit aan op de programmabegroting
De inzet ter bevordering van gelijke behandeling sluit aan op de
programmabegroting 2011 – 2015: Sociale samenhang en diversiteit en bij de
uitgangspunten van het integratiebeleid Allemaal Haarlemmers

Het registreren van meldingen over discriminatie is wettelijk verplicht
Door het registreren van klachten en meldingen en het verwerken in een jaarlijkse
rapportage kan het college voldoen aan de wettelijke verplichting om te rapporteren
aan het rijk. Het jaarverslag en de daarbij behorende trendrapportage geeft inzicht in
aard en omvang van meldingen.

Het behandelen, registeren en rapporteren van klachten voldoet aan de verplichting
in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Met de behandeling van klachten, de registratie van de klachten en de rapportage
aan het rijk voldoet het gemeentebestuur aan de verplichting om burgers toegang te
bieden tot een antidiscriminatievoorziening zoals vastgelegd in de wet
Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

Het verzorgen van voorlichting en projecten werkt preventief en brengt
discriminatie onder de aandacht van de burgers van Haarlem
Door het verzorgen van onderwijsprojecten, publieksvoorlichting, het uitvoeren van
projecten en de informatie op de website van het BD worden de Haarlemse burgers
geïnformeerd over discriminatie. Dit heeft een preventieve werking. Burgers van
Haarlem worden toleranter tegenover mensen die niet hetzelfde zijn als zij.
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Het verlenen van onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie
Door het behandelen van minimaal 95 klachten van inwoners over discriminatie
worden zaken bespreekbaar, kwetsende bekladdingen verwijderd, beleidsadviezen
gegeven aan overheden, instanties en bedrijven of op andere wijze steun geboden.

5. Financiële paragraaf
Samenvattend luidt de begroting van het prestatieplan van het BD als volgt:

Tabel: kostenspecificatie uitvoering prestatieplan BD 2011
Taken Bedrag
Het bieden van onafhankelijke bijstand - klachtenbehandeling € 46.970,-
Registratie van meldingen over discriminatie €13.930,-
Onderzoek en monitoring €4.060,-
Voorlichting en projecten €8.610,-
Beleidsadviezen € 2.310,-
Totaal € 75880,-

De kosten van het besluit te financieren uit programma 3 post integraal
welzijnsbeleid, kostenplaats 2301.4756.1100. Dit komt ten laste van product
03.01.01.

6. Kanttekeningen
N.v.t.

7. Uitvoering
Het BD ontvangt een subsidieverleningbeschikking om de prestatieafspraken 2011
uit te voeren.

8. Bijlagen
 Prestatieplan BD 2011
 Overzicht producten en diensten Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

2011

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester






































