
Wethouder Van Benschop doet de volgende drie toezeggingen:

1. Het raadsvoorstel en de focusgroepen die hierin genoemd zijn gaan over
emancipatie van LHBTIQ-ers, mensen met een migratieachtergrond en
mensen met een beperking in de stad. De  Opgave Inclusieve Stad wordt
uitgebreid met de toevoeging van anti-discriminatiebeleid, gericht op
groepen zoals levens- en geloofsovertuiging (religie).

2.  De raad wordt actief betrokken bij de totstandkoming van de startnotitie 
Inclusieve Stad. De voorkeursvariant van het college, te noemen variant 2 
Begeleidingscommissie vanuit de raad, wijzigt in twee opzichten: de gesprekken 
met doelgroepen vinden plaats op de Dordtse Dinsdag en raads- en 
commissieleden kunnen in wisselende samenstelling aansluiten bij deze niet-
politieke gesprekken. Er worden beknopte verslagen gemaakt, zodat 
geïnteresseerden die niet konden aansluiten hier kennis van kunnen nemen. 
Vergaderen op het Stadskantoor kan drempelverhogend werken, dus de 
gesprekken worden mogelijk op locatie in de stad georganiseerd. 

3. Suggestie om gevraagd en ongevraagd advies te laten geven door een in te 
stellen adviescommissie met vertegenwoordigers uit de stad wordt 
meegenomen in de uitwerking van de startnotitie.

Wethouder geeft aan de startnotitie naar verwachting eind april/ in mei in het college te
kunnen presenteren, waarna het besluit vervolgens wordt doorgezet naar de raad.

Fractie VVD kondigt aan te overwegen een amendement in te dienen over het 
toevoegen van het uitgangspunt om geen positieve discriminatie toe te passen. Daarom 
besluit de commissie het raadsvoorstel ter bespreking te agenderen bij de 
gemeenteraad, waarbij alleen wordt gesproken over het amendement (standaard 2 min 
spreektijd). Aangezien de toezeggingen van de wethouder de strekking van het 
raadsvoorstel wijzigen, voegt de griffie dit toe aan het dossier. 
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