
Zoals toegezegd hieronder onze reactie op de vragen die u gesteld heeft naar 
aanleiding van het onderzoeksrapport van Ecorys. Omdat een aantal vragen elkaar 
overlappen, hebben we ervoor gekozen niet puntsgewijs te antwoorden, maar een 
gebundelde reactie te geven. Daarbij zijn en blijven we zorgvuldig als het gaat om de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen. U zult begrijpen 
dat we vanwege deze wettelijke privacyregels niet op alle vragen een antwoord 
kunnen geven.  
  
De uitzending van Zembla over de kwestie in Giethoorn was aanleiding voor een 
onafhankelijk onderzoek naar hoe we handelen bij signalen van discriminatie. Dat 
beperkt zich niet tot casuïstiek. Er is breder gekeken naar de werkwijze rond het 
oppakken van en omgaan met dergelijke signalen, ook in relatie tot ons beleid rond 
een inclusieve samenleving. Het onderzoek sloot aan bij de toezegging die het 
college van B&W daarover gedaan heeft aan de gemeenteraad.  
  
Het onderzoek heeft zich gericht op de inrichting van processen; welke rol, taken en 
bevoegdheden heeft een gemeente bij signalen van discriminatie in de samenleving, 
hoe handelt de gemeente bij dergelijke signalen, past die handelwijze bij de rol, 
taken en bevoegdheden en het beleid om (onderdeel van) een inclusieve 
samenleving te zijn. De opdracht die we gegeven hebben aan Ecorys -  een 
onafhankelijk bureau dat onder andere werkzaam is op de terreinen gelijkheid, 
diversiteit en inclusie – kunt u vinden op pagina 4 van het onderzoeksrapport. Een 
uitleg over een ‘klachtenprocedure’ is geen onderdeel van het onderzoek van 
Ecorys.   
  
U stelt een aantal vragen over onze werkwijze, waarbij we als gemeente een 
faciliterende en informerende rol hebben. Deze is beschreven op de pagina’s 8 en 9 
van het onderzoeksrapport. Daarin wordt onze werkwijze benoemd en ook met wie 
we daarbij vanuit de diverse disciplines samenwerken.  
  
We nemen alle adviezen van het onderzoeksbureau onverkort over. Dat geldt het 
verduidelijken van rollen en de verwachtingen, de onderlinge afstemming, het trainen 
van medewerkers en de informatievoorziening op onze website. U kunt in de 
desbetreffende informatienota op onze website (te vinden onder het kopje Bestuur – 
Gemeenteraad) ook lezen op welke wijze we hieraan uitvoering geven. Het spreekt 
voor zich dat we daarbij de communicatiemiddelen inzetten die nodig zijn voor een 
goede informatievoorziening naar de betrokkenen. 
 


