
 M6

               Motie Vreemd Discriminatie en Racisme in Ouder-Amstel 

De gemeenteraad van Ouder-Amstel in vergadering bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:
 In Nederland een beweging gaande is om racisme en discriminatie tegen te 

gaan;
 In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet nadrukkelijk staat vermeld dat allen 

die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld en 
dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan;

 Kwalitatieve gegevens ontbreken over de daadwerkelijke situatie in de 
gemeente op het terrein van de discriminatie en inclusiviteit. 

Overwegende dat:
 Discriminatie op elk vlak onacceptabel is;
 Kwantitatieve cijfers ontoereikend zijn aangezien niet iedereen aangifte of een 

melding doet na discriminatie of racisme;
 Wij in Ouder-Amstel een gastvrije, open en tolerante samenleving nastreven 

waarin iedereen mee kan doen en gelijkwaardig is;
 Om dit doel te bereiken, het nodig is dat we verder in kaart brengen of inwoners 

van onze gemeente met discriminatie te maken krijgen en om onze kennis, 
mogelijke oplossingsrichtingen en dialoog over dit thema te bevorderen.

Neemt het initiatief:
Om een bijeenkomst te organiseren met relevante maatschappelijke organisaties 
die gespecialiseerd zijn in dit gebied om uit de samenleving (met eventuele sprekers 
en insprekers) ervaringen met racisme en discriminatie in Ouder-Amstel te 
bespreken en op basis daarvan een gesprek met college over Quick wins te 
organiseren uiterlijk in de maand oktober 2020. 



Verzoekt het college:
 Binnen huidige beleid te kijken naar de quick-wins waarin in ons gemeentelijk 

beleid ruimte is om de discriminatie nog verder te bestrijden en deze voorstellen 
aan de Raad voor te leggen daar waar het bevoegdheden van de Raad raakt. 

 Als onderdeel van Quick wins in ieder geval in de reguliere gesprekken met de 
organisaties dit onderwerp binnen die (subsidie)relatie aan te kaarten en onder 
de aandacht brengen

 De bijeenkomst binnen de huidige ambtelijke capaciteit waar mogelijk te 
faciliteren. 

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, D66 CDA

 Lily Kreca-Jurkovic Sybrig van Keep            Luuk de Vré


