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Tilburg, 17 mei 2017 

Geachte raadsleden, 

Voor u ligt de Monitor Discriminatie 2016 over de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, die is samengesteld door 

antidiscriminatievoorzieningen RADAR en ADB Zeeland in samenwerking met de politie. De Monitor Discriminatie 

biedt u een volledig overzicht van wat er bekend is over discriminatie ín Zeeland-West-Brabant en is een aanvulling 

op het gemeentelijke overzicht van meldingen bij RADAR dat u eerder dit jaar ontving. In de Monitor vindt u 

aanbevelingen om het antidiscriminatiebeleid van gemeenten aan te scherpen. Een dergelijk rapport verschijnt 

vandaag in acht van de tien politie-eenheden in Nederland, tegelijk met het landelijke rapport Discriminatiecijfers 

2016. 

De Monitor Discriminatie 2016 over de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant wordt zowel aan het college van 
burgemeester en wethouders aangeboden als aan de gemeenteraad. 

De Monitor Discriminatie schetst de ontwikkeling van geregistreerde discriminatie-incidenten en combineert 

hiervoor de meldcíjfers van antidiscriminatievoorzieningen, de registraties van de politie, alsmede de verzoeken bij 

het College voor de Rechten van de Mens. In 2016 is een daling van het aantal incidenten te zien. Het aantal 

politieregistraties kwam maar liefst 56% lager uit dan in het jaar ervoor, tegenover een daling van gemiddeld 2096 in 

andere politie-eenheden. Dit volgt op een onverklaarde grote stijging in 2015. Bij de ADV's was er een veel kleinere 

daling, van 40

Zo. 

Relevante ontwikkelingen komen eveneens terug în de thema's die în de Monitor Discriminatie worden uitgelicht. 

Zo vestigen we de aandacht op discriminatie in de woonomgeving. Het zijn met name uit de hand gelopen 

burenruzies en treitergedrag van groepen jongeren die de oorzaak zijn van discriminatie-incidenten in de buurt. Juist 

omdat de woonomgeving een veilige thuishaven moet zijn en omdat situaties vaak lang aanhouden, is de impact op 

slachtoffers groot. Gemeenten wordt daarom aanbevolen om een integrale aanpak van woonoverlast te realiseren, 

waarin het onderwerp discriminatie is ingebed. 
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Andere thema's die u terugvindt in de Monitor Discriminatie zijn: discriminatie van vluchtelingen en discriminatie in 

de sport. 

Voor meer informatie over het rapport kunt u contact opnemen met Amke Houweling van RADAR via e-mail 

a.houweling@radar.nl of telefonisch 013 820 02 12. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

Cyriel Triesscheijn 

directeur-bestuurder RADAR 
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