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verslag discriminatieklachten 2011 

Geachte heer, 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
Directie B&l/Afdeling Interactie, cluster Antidiscriminatie 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Steenbergen, 22 maart 2012 
^ Z O N D E N 

2 7 ma 2012 

Op grond van artikel 3 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, zijn 
wij gehouden u jaarlijks voor 1 april verslag uit te brengen over de door de 
antidiscriminatievoorziening in het voorgaande kalenderjaar geregistreerde klachten. 
U heeft eerder aangegeven dat voor dit verslag bij voorkeur het registratieformulier 
moet worden gebruikt dat als bijlage behoort bij de Regeling registratieformulier 
antidiscriminatievoorzieningen. Namens onze gemeente wordt door RADAR Midden-
en West-Brabant uitvoering gegeven aan een voor al onze inwoners toegankelijke 
antidiscriminatievoorziening. 

Bij RADAR zijn in het verslagjaar 2011 drie klachten binnengekomen waarbij in twee 
gevallen ingezetenen van de gemeente Steenbergen waren betrokken. Een klacht kwam 
van een niet-ingezetene over een voorval in onze gemeente. Twee van die voorvallen 
vonden plaats buiten onze gemeente. Van het totaal aantal voorvallen had er één 
betrekking op discriminatie op grond van ras, één op grond van leeftijd en één op basis van 
een overige (niet-wettelijke) grond. Ze hadden te maken met de arbeidsmarkt, de 
commerciële dienstverlening en de horeca/amusement. Meer specifiek: er was sprake van 
een omstreden bejegening. 

Kortheidshalve verwijzen wij u verder naar het bijgevoegde registratieformulier. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbe 
de secretaris, de burger ie< 

mf. J.M.W.H. Lelou 
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Naam antidiscriminatievoorziening RADAR 
Rapportage ten behoeve van gemeente Steenbergen 
Jaar van registraties 2011 

1. Totaal aantal klachten 

Klacht van ingezetene Klacht van niet-
ingezetene over 

voorval in de 
gemeente 

Totaal over 
voorval in 

de 
gemeente 

over 
voorval in 

andere 
gemeente 

Totaal 

Klacht van niet-
ingezetene over 

voorval in de 
gemeente 

Totaal 

Totaal 0 2 2 1 3 

2. Discriminatiegrond1 

Klacht van ingezetene Klacht van 
niet-
ingezetene 
over 
voorval in 
de 
gemeente 

Totaal 
over 
voorval in 
de 
gemeente 

over 
voorval in 

andere 
gemeente 

Totaal 

Klacht van 
niet-
ingezetene 
over 
voorval in 
de 
gemeente 

Totaal 

Ras 1 1 1 
Antisemitisme 
Nationaliteit 
Handicap/chronische 
ziekte 
Leeftijd 1 1 
Seksuele gerichtheid 
Geslacht 
Arbeidsduur 
Arbeidscontract 
vast/tijdelijk 
Burgerlijke staat 
Godsdienst 
Levensovertuiging 
Politieke gezindheid 
Overig (niet 
wettelijke) gronden 

1 1 1 

Onbekend 
Totaal 2 2 1 3 

1 Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal klachten en/of meldingen. Een klacht kan 
namelijk over discriminatie op meerdere gronden gaan, waardoor er een verschil ontstaat tussen de twee 
totalen. 



3. Maatschappelijk terrein 

Klacht van ingezetene Klacht van 
niet-
ingezetene 
over 
voorval in 
de 
gemeente 

Totaal 
over 
voorval in 
de 
gemeente 

over 
voorval in 

andere 
gemeente 

Totaal 

Klacht van 
niet-
ingezetene 
over 
voorval in 
de 
gemeente 

Totaal 

Arbeidsmarkt 1 1 
Buurt/wijk 
Collectieve voorzieningen 
Commerciële dienstverlening 1 1 1 
Horeca/amusement 1 1 1 
Huisvesting 
Media en reclame 
Onderwijs 
Politie/OM/Vreemdelingendienst 
Privésfeer 
Politieke/publieke opinie 
Sport/recreatie 
Openbare ruimte/publiek 
domein 
Overig 
Onbekend/n.v.t. 
Totaal 2 2 1 3 

4. Aard 

Klacht van ingezetene Klacht van 
niet-
ingezetene Totaal 

over over Totaal over 
voorval in voorval in voorval in 
de andere de 
gemeente gemeente gemeente 

Omstreden behandeling 2 2 1 3 
Vijandige bejegening 
Geweld 
Bedreiging 
Overig 
Onbekend 
Totaal 2 2 1 3 



5. Klachtbehandeling2 

Klacht van ingezetene Klacht van 
niet-
ingezetene Totaal 

over 
voorval in 
de 
gemeente 

over 
voorval in 

andere 
gemeente 

Totaal over 
voorval in 
de 
gemeente 

Registratie3 

Advies/informatie 2 2 2 
Beïnvloeding beleid 
Bemiddeling 1 1 
Bijstaan in procedures 
Doorverwijzing 
Eigen onderzoek ADV 
Overig 
Totaal 2 2 1 3 

2 Per klacht en/of melding kunnen meerdere wijzen van klachtbehandeling worden toegepast en geregistreerd. 
Daarbij kan de wijze van klachtbehandeling niet of niet volledig ingevuld zijn voor de op het moment van 
rapportage nog lopende klachten. Het totale aantal geregistreerde werkwijzen van klachtbehandeling kan om 
die redenen dan ook afwijken het totale aantal klachten. 
3 De werkwijze 'registratie' betekent dat de klachtbehandeling heeft bestaan uit het registreren van de klacht 
of melding en uit het geven van een korte reactie (telefonisch of per e-mail). 


