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Motie 30 Iedere Haarlemmer is ons even lief 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de vergadering van 26 juni jl. heeft u een motie aangenomen met als titel Iedere 
Haarlemmer is ons even lief. 
Als College onderschrijven wij met overtuiging de intentie van de motie. 

Zoals u ook in de motie aangaf is discriminatie op grond van ras, godsdienst of 
seksuele geaardheid in Nederland bij (Grond) wet verboden. 
In onze Algemene Subsidie Verordening (ASV) is aanvullend daarop een artikel 
opgenomen (artikel 2 lid 4.c) waarin is bepaald dat subsidie niet wordt verstrekt ten 
behoeve van prestaties waarbij wordt gediscrimineerd wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele 
geaardheid of op welke grond dan ook. 

In ons inkoopbeleid staat daamaast expliciet vermeld dat opdrachtnemers bij 
inschrijving moeten aantonen een integere partij te zijn. Ook dienen zij te verklaren 
zich aan de wet te houden. Dit betekent dus ook dat opdrachtnemers zich aan het 
non-discriminatiebeginsel hebben te houden. 

Een extra regeling of beleidskader op gemeentelijk niveau is daarom niet nodig. 

In Haarlem beschikken we over het Bureau Discriminatie Kennemerland dat 
klachten in behandeling neemt en in tweede instantie staat altijd de weg naar de 
rechter open. 
Klachten worden op deze wijze serieus onderzocht, en zo nodig kan strafrechtelijke 
vervolging ingesteld worden. 
De overheid kan en mag hierin zelf geen oordeel vellen en op de stoel van de 
rechter gaan zitten. 

Mocht het zo zijn dat wij als gemeente zelf bij (contract)partners op dit gebied 
twijfels hebben, dan zullen wij eerst het gesprek aangaan. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Daarnaast staat, in uiterste gevallen, ook ons de weg via het Bureau Discriminatie 
Kennemerland en het strafrecht open. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 
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J. Scholten . Schneiders 


