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Activiteiten

€ 11.068,RADAR heeft op 30 maart 2016 een
aanvraag ingediend. De aanvraag is
tijdig ingediend en compleet. In februari
2016 heeft de gemeente Krimpen aan
den IJssel de stichting geïnformeerd
over het aanvragen van subsidie voor
2017. In deze brief is de indexering van
0% voor 2017 aan de stichting
gecommuniceerd. De stichting heeft hier
in de aanvraag geen rekening mee
gehouden.

Vaststelling 2017

RADAR heeft op 3 april 2018 de
verantwoordingsinformatie aangeleverd.
Zowel inhoudelijke als financiële
subsidieverantwoording zijn verstuurd
(jaarrekening 2017 incl.
accountantsverklaring).
De aanvraag tot vaststelling is getoetst
aan de ASV 2012 en de
subsidiebeleidsregel 3.11
Gemeentelijke antidiscriminatie
voorziening.

Geen.

De aanvraag is tijdig ingediend en
compleet (artikel 17).
Geen.

In 2009 is de Wet Gemeentelijke
Antidiscriminatie voorzieningen (WGA)
tot stand gekomen. Iedere gemeente is
daarmee wettelijk verplicht om een
minimum niveau aan antidiscriminatie
maatregelen te treffen. De gemeente
dient een onafhankelijke voorziening te
treffen voor bijstand aan klagers omtrent
discriminatie en om discriminerende
voorvallen te registreren en daarover
jaarlijks te rapporteren. De middelen
daarvoor zijn bijgeraamd in het
gemeentefonds.
Met ingang van 2010 heeft de gemeente
gekozen voor aansluiting bij RADAR,
deze organisatie garandeert dat de
gemeente met het minimumpakket aan
haar formele verplichtingen in het kader
van de WGA voldoet.
Uitvoering wettelijke taken in het kader
van de WGA:
- Onafhankelijke bijstand aan
klagers en registratie van klachten;
- Laagdrempelige mogelijkheid tot
het indienen van klachten;
- Borging kwaliteit van personeel tot
tenminste het niveau gevraagd in
de AMvB;
- Registratie van klachten conform
WGA, Besluit gemeentelijke

In 2017 heeft RADAR de wettelijke
taken voor Krimpen uitgevoerd,
voortvloeiend uit de Wet Gemeentelijke
Antidiscriminatie voorzieningen.
Inwoners konden in 2017 bij RADAR
terecht met meldingen en klachten over
gevallen en gevoelens van discriminatie
of ongelijke behandeling. RADAR
garandeert dat de klachtbehandeling
minimaal voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn gesteld in de

Bijzonderheden

Inhoudelijke toetsing
beleidskader en
Beleidsregel 3.11 Gemeentelijke
antidiscriminatievoorziening
Begroting 2017

antidiscriminatie voorzieningen en
de Ministeriële regeling;
- Aanlevering van benodigde
gegevens aan het college van
B&W vóór 15 februari van elk jaar
t.b.v. rapportageplicht gemeente;
- RADAR neemt deel aan het
regionaal discriminatieoverleg
(RDO);
- Inventarisatie contacten;
- Vast contactpersoon;
In aanvulling op de wettelijke
minimumtaken levert RADAR:
- Beantwoording informatievragen
van burgers en instellingen;
- Radar attendeert bij de
aanbieding van de cijfers het
college op opmerkelijke gegevens
t.o.v. eerder rapportages of
vergelijkbare gemeenten;
- PR-activiteiten om de
naamsbekendheid van de WGAvoorziening te bevorderen;
- Organisatie netwerkbijeenkomst;
- Sinds 2013 voert RADAR
preventieactiviteiten uit in
aanvulling op het minimumpakket
zonder aanvullende kosten.
RADAR voert een vaststaande,
meerjarige wettelijke taak uit voor
gemeenten in, onder andere, de regio
Rijnmond. RADAR is de enige
aanbieder in deze regio.

Het aanbod is conform het gestelde in
de gemeentelijke antidiscriminatie
verordening 2010.
De aanvraag voldoet aan de
voorwaarden uit het
Subsidiebeleidskader en de
beleidsregel.
€ 10.362,-

Ministeriële regeling.

Het aantal meldingen discriminatie bij
meldpunten voor de gemeente Krimpen
aan den IJssel is 4 en het aantal
registraties bij de politie is 2.
Meer informatie is te vinden op
discriminatie.nl
De rapportageverplichting
binnen de Wga is veranderd. De
minister biedt nu ook de mogelijkheid
om aan de jaarlijkse
rapportageverplichting t e voldoen door
aansluiting bij een
antidiscriminatievoorziening die
meewerkt aan het landelijke multiagency rapport. RADAR participeert
hierin. Hierdoor hoeft de gemeente niet
langer zelf een verslag uit te brengen
aan de minister van BZK.
De aanvraag tot vaststelling voldoet aan
de voorwaarden uit het
Subsidiebeleidskader en de
beleidsregel.

Het verleende bedrag van € 10.362,- is

als voorschot betaald.
1% Indexering

Post / Budget
Beslissing

Voor het jaar 2017 is besloten om voor
alle subsidies 1% indexering toe te
passen. Dit geldt ook voor RADAR.
Hiermee wordt RADAR nog steeds een
lager bedrag aan subsidie verleend dan
het bedrag dat de gemeente per
inwoner (€ 0,382x28.975) vergoed krijgt
via het gemeentefonds. Mede gezien
het lage aantal meldingen voor Krimpen
aan den IJssel (in 2015: 4 waarvan 2
over een voorval in een andere
gemeente) worden geen gevolgen
verwacht voor de uitvoering van het
minimumpakket door RADAR.
6620104 Gemeentelijke antidiscriminatie
voorz. / 442485 Budget-subsidies
RADAR voor 2017 een subsidie van
€ 10.362,- toe te kennen voor het in
stand houden van een laagdrempelige
antidiscriminatie voorziening voor de
inwoners van Krimpen aan den IJssel.
Dit bedrag is lager dan het
aangevraagde bedrag van € 11.068,(de hoogte van dit bedrag baseert
RADAR op het bedrag dat de gemeente
als rijksbijdrage vergoed krijgt via het
gemeentefonds)

6620104 Gemeentelijke antidiscriminatie
voorz. / 442485 Budget-subsidies
Geadviseerd wordt om de
budgetsubsidie vast te stellen op het
verleende bedrag van € 10.362,- .

