
 
Unaniem AANGENOMEN  

 
Motie 11 

Discriminatie en Racisme 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 juli 2019, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over de P&C-stukken;  

Van mening zijnde dat: 

• Discriminatie op elk vlak onacceptabel is; 
 
Constaterende dat: 

• Er in de kadernota 2020 wordt gesproken over het tegengaan van discriminatie van de LHBTi-
gemeenschap; 

• Hierbij niet wordt gekeken naar groepen die worden gediscrimineerd op basis van hun afkomst, 
religie of op andere gronden; 

• Hier geen beleid voor is opgesteld in de gemeente Roosendaal; 

• Cijfers ontbreken over de daadwerkelijke situatie in de gemeente; 
 
Overwegende dat: 

• 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; 

• RADAR jaarlijks een onderzoek doet naar meldingen van discriminatie in Roosendaal; 

• Niet iedereen aangifte of een melding doet na discriminatie of racisme;   

• Wij een open en tolerante gemeente en samenleving nastreven waarin iedereen mee kan doen 
en gelijkwaardig is; 

• Aandacht voor elke groep of minderheid cruciaal is om dat doel te behalen; 
 

Verzoekt het college: 
1. De situatie op het gebied van racisme en discriminatie op elke grond in de gemeente Roosendaal 

in kaart te brengen door middel van een diepgaand onderzoek; 
2. Dit onderzoek binnen zes maanden uit te voeren en de resultaten van dit onderzoek te delen 

met de raad en daarbij passend op de resultaten aanbevelingen voor effectieve maatregelen 
voor te leggen aan de raad. 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
 
GroenLinks, Naima el Azzouzi 
VVD, Jeroen van der Beemt 
D66, Harm Emmen 
PvdA, Karim Ahlalouch 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 
Roosendaalse Lijst, Eric de Regt 
CDA, Robert Breedveld 


