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Motie 
'Geen plaats voor racisme en discriminatie in Vught' 

Betreft: agendapunt 8 Moties vreemd aan de orde van de dag 

De raad van de gemeente Vught bijeen in de raadsvergadering op donderdag 2 juli 2020, 

Constaterende dat: 
• Ook in onze regio op zaterdag 13 juni in Den Bosch een grote demonstratie is geweest tegen 

racisme en discriminatie; 
• 27% van de Nederlanders volgens een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau 

discriminatie ervaart o.a. op de arbeids- en woningmarkt en in het onderwijs; 

• De Minister-President naar aanleiding van de demonstraties heeft gesproken in zijn 
persconferentie van 3 juni over discriminatie als 'een systemisch probleem'; 

• De Tweede Kamer op 1 juli 2020 een plenair debat over dit thema heeft gehouden. 

Overwegende dat: 
• Het naleven van artikel 1 van de grondwet van groot belang is 

• Het Ministerie van Binnenlandse Zaken recent een praktische Handreiking 
Antidiscriminatiebeleid Gemeenten heeft uitgebracht 

• De anti-discriminatieverordening in Vught in 2010 is vastgesteld 

Spreekt uit: 
• Er geen plaats is voor racisme en discriminatie in Vught 

Verzoekt het college: 
• De tekst van artikel 1 van de grondwet zichtbaar te maken in de hal van ons gemeentehuis 

en ook op andere wijze in de publieke ruimte en in de media regelmatig aandacht te besteden 
aan het voorkómen van racisme en discriminatie; 

• Met voorrang te gaan werken aan een nieuw diversiteit- en antidiscriminatiebeleid in Vught 
en daarbij de verordening die momenteel geldig is in Helvoirt te betrekken; 

• liéi:t lijUn het eerste kwartaal 2021 voorstellen voor een dergelijk beleid aan de 
gemeenteraad te doen toekomen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van, 

PvdA-GroenLinks 

L.A.J.M. Middelhoff G . Wiegant 
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