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College van burgemeesters en wethouders 
 
   

 

Betreft:  Meningsvorming; Agenderingsverzoek D66 RIB Naar een actief en integraal 
antidiscriminatiebeleid - Diversiteitsbeleid 
 
Geacht college, 
 
In de meningsvormende vergadering d.d. 21 november 2017 is op verzoek van de fractie 
van D66 de RIB “Naar een actief en integraal antidiscriminatiebeleid – diversiteitsbeleid” 
geagendeerd. 
 
D66 vraagt aandacht voor: 
x Effectindicatoren, doelstellingen en/of prestatieafspraken voor het diversiteitsbeleid 

van de gemeente Eindhoven, die leiden tot het realiseren van een betere 
representatie en kansengelijkheid van jongeren en mensen met een 
migratieachtergrond in het personeelsbestand. 

x Het vertalen van aanbevelingen van het rapport ‘Naar een inclusieve organisatie van 
de gemeente Eindhoven’ in interventies en maatregelen en binnen drie maanden te 
komen met een plan van aanpak/implementatieplan hiervoor, met minimaal 1 maal 
per jaar rapportage over de voorgang. 

x Uiterlijk in juni 2019 een substantieel verbetering t.a.v. de representatie en 
kansengelijkheid van jongere mensen en mensen met een migratieachtergrond in het 
personeelsbestand van de gemeente. 

 
Wethouder Schreurs doet de volgende toezeggingen: 
x De doelgroep wordt ruimer (onder meer vrouwen en transseksuelen); 
x Is bereid binnen 3 maanden een plan van aanpak met actiepunten te presenteren; 
x Gaat 2 keer per jaar over de voortgang rapporteren; 
x De Universiteit van Tilburg zal in 2018 een diepteonderzoek doen naar de voortgang; 
x Hanteert daarbij als effectindicator dat sprake moet zijn van vooruitgang, een 

substantiële verbetering in de representatie; 
x Laat de begeleiding van het project binnen P&O zoveel mogelijk uitvoeren door 

personen afkomstig uit de doelgroep. 
 
D66 heeft aangegeven tevreden te zijn met de inbreng van de andere fracties en met de 
reactie en toezeggingen van het college.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. J. Verheugt, 
Wnd. secretaris  


