
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  Gemeente	  Rotterdam	  even	  kleurrijk	  als	  de	  VN	  	  
	  
Rotterdam,	  9	  september	  2015	  
	  
De	  door	  Nederland	  ondertekende	  VN-‐conventie	  verplicht	  alle	  lidstaten	  zorg	  te	  dragen	  voor	  adequate	  
bestrijding	  van	  rassendiscriminatie.	  Vrijdag	  28	  augustus	  jl.	  publiceerde	  het	  VN-‐comité	  ter	  bestrijding	  
van	  Rassendiscriminatie	  een	  rapport	  met	  kritische	  conclusies	  over	  rassendiscriminatie	  in	  Nederland	  
en	  aanbevelingen	  voor	  de	  preventieve	  en	  repressieve	  bestrijding	  hiervan	  door	  de	  overheid.	  	  
	  
Het	  comité	  merkt	  in	  artikel	  7	  van	  haar	  rapport	  op	  dat	  in	  Nederland	  door	  de	  regering	  belangrijke	  
verantwoordelijkheden	  en	  taken	  met	  betrekking	  tot	  racismebestrijding	  zijn	  gedelegeerd	  naar	  de	  
gemeenten.	  Dit	  maakt	  het	  VN-‐rapport	  bijzonder	  relevant	  voor	  onze	  Gemeente	  Rotterdam.	  Met	  het	  
oog	  op	  een	  aantal	  kritische	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  uit	  het	  rapport	  stelt	  NIDA	  de	  volgende	  
verdiepende	  vragen	  in	  aanvulling	  op	  de	  eerder	  in	  augustus	  jl.	  gestelde	  schriftelijke	  vragen:	  ‘Willen	  
jullie	  meer	  of	  minder	  discriminatie?’	  van	  de	  fracties	  NIDA,	  PvdA,	  SP,	  GroenLinks	  en	  PvdD.	  	  
	  
In	  artikel	  16a	  benadrukt	  het	  VN-‐comité	  het	  belang	  van	  een	  evenredige	  afspiegeling	  van	  de	  diversiteit	  
van	  culturele	  bevolkingsgroepen	  binnen	  publieke	  functies.	  Hierbij	  doet	  het	  comité	  de	  aanbeveling	  
om	  dit	  middels	  diversiteitsbeleid	  op	  alle	  niveaus	  binnen	  de	  overheid	  te	  stimuleren.	  	  
	  
1. Kan	  het	  college	  de	  raad	  informeren	  hoe	  het	  per	  schaal	  is	  gesteld	  met	  de	  culturele	  diversiteit	  

binnen	  de	  gemeentelijke	  organisatie	  van	  Rotterdam?	  
	  

2. Hoe	  beoordeelt	  het	  college	  de	  culturele	  diversiteit	  op	  de	  verschillende	  niveaus	  binnen	  het	  
ambtelijk	  apparaat?	  	  
	  

3. Op	  welke	  wijze	  stimuleert	  het	  college	  culturele	  diversiteit	  binnen	  de	  gemeentelijke	  
organisatie?	  	  
	  

4. Op	  welke	  wijze	  wordt	  er	  bij	  selectieprocedures	  voor	  werk-‐,	  stage	  en	  traineeplaatsen	  rekening	  
gehouden	  met	  het	  belang	  van	  culturele	  diversiteit	  binnen	  de	  gemeentelijke	  organisatie?	  	  
	  

5. Hoe	  beoordeelt	  het	  college	  haar	  eigen	  diversiteitsbeleid	  waarbinnen	  zij	  onder	  meer	  dient	  te	  
streven	  naar	  het	  realiseren	  van	  een	  zo	  evenredig	  mogelijke	  afspiegeling	  van	  de	  bevolking	  
binnen	  de	  gemeentelijke	  organisatie?	  Graag	  een	  onderbouwing	  van	  het	  antwoord.	  	  
	  

6. Voelt	  het	  college	  zich	  n.a.v.	  de	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  van	  het	  VN-‐comité	  geroepen	  het	  
diversiteitsbeleid	  binnen	  de	  Gemeente	  Rotterdam	  te	  intensiveren?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  Zo	  
ja,	  op	  welke	  wijze?	  

	  
Daarbij	  wijst	  het	  VN-‐rapport	  op	  het	  probleem	  van	  arbeidsdiscriminatie.	  De	  conclusies	  van	  de	  VN	  
sluiten	  aan	  bij	  het	  op	  1	  september	  jl.	  gepubliceerde	  SCP-‐rapport	  over	  ‘Discriminatie	  in	  de	  wervings-‐	  



en	  selectiefase’	  waaruit	  blijkt	  dat	  Nederlanders	  met	  een	  multiculturele	  achtergrond	  half	  zo	  vaak	  
worden	  uitgenodigd	  voor	  een	  sollicitatiegesprek.	  Het	  college	  heeft	  het	  goede	  voornemen	  
uitgesproken	  om	  een	  Platform	  Arbeidsmarktdiscriminatie	  op	  te	  richten	  van	  waaruit	  discriminatie	  op	  
de	  arbeidsmarkt	  beter	  gemeld,	  geregistreerd	  en	  aangepakt	  kan	  worden.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  
behoefte	  aan	  preventie	  middels	  gedegen	  diversiteitsbeleid	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  	  	  
	  
7. Welke	  mogelijkheden	  ziet	  het	  college	  om	  diversiteitsbeleid	  te	  stimuleren	  binnen	  bedrijven	  

waarin	  de	  gemeente	  Rotterdam	  aandeelhouder	  is?	  	  
a. Op	  welke	  manier	  maakt	  het	  college	  gebruik	  van	  deze	  mogelijkheden	  om	  diversiteitsbeleid	  

binnen	  deze	  bedrijven	  te	  stimuleren	  en	  kan	  het	  college	  hier	  voorbeelden	  van	  noemen?	  	  
b. Is	  het	  college	  voornemens	  deze	  mogelijkheden	  beter	  te	  benutten?	  Zo	  ja,	  hoe?	  
	  	  

8. Welke	  mogelijkheden	  ziet	  het	  college	  om	  diversiteitsbeleid	  te	  stimuleren	  bij	  bedrijven	  in	  
Rotterdam	  waarin	  de	  gemeente	  Rotterdam	  geen	  aandeelhouder	  is?	  	  
	  

In	  afwachting	  van	  uw	  reactie,	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  
	  


