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ONDERWERP
Verhogen structurele subsidie Vizier
BESLUIT burgemeester en wethouders
1. De subsidiesystematiek voor Vizier met terugwerkende kracht voor 2021 en verdere jaren vast te
leggen op een bedrag van € 0,454 per inwoner (+Consumentenprijsindex (CPI) vanaf 2023);
2. Ook in 2022 en verder de Anne Frank Krant te blijven aanbieden aan de groepen 7 en 8 van de
basisscholen in Olst-Wijhe;
3. Het restant preventiebedrag van 2021 en 2022 in te zetten voor pro inclusie activiteiten in 2022 en
in 2022 besluiten hoe dit verder vorm te geven vanaf 2023;
4. Het restant bedrag 2021 van € 3.764,- via de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022.
SAMENVATTING
Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. De gemeente Olst-Wijhe
heeft vanaf 2021 extra structurele middelen ontvangen voor de aanpak van discriminatie, waaronder de
versterking van de antidiscriminatievoorziening (ADV). Voorgesteld wordt een deel van deze extra
middelen ten goede te laten komen aan onze ADV Vizier en daarnaast aan het organiseren van enkele
preventieactiviteiten.
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INLEIDING
Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. Via de Meicirculaire
Gemeentefonds 2021 heeft het Kabinet aangekondigd dat zij structurele middelen vrijmaakt voor de
aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV). In
In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van
deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van
discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in
een ADV. Voor de uitvoering van de Wga is in 2009 een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering.
Uit onderzoeken blijkt dat deze huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot
knelpunten leidt. De meeste ADV’s zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief
onbekend. Om die reden wordt er vanaf 2021 structureel ruim € 6,9 miljoen extra aan de algemene
uitkering toegevoegd, zodat de ADV’s ruimere budgetten kunnen krijgen om meer activiteiten te kunnen
ontplooien, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken.
Deze ruimere budgetten zijn ook nodig om de door uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te
kunnen bijstaan. Voor Olst-Wijhe betekent dit een jaarlijkse extra bijdrage van € 7.000,- met ingang van
2021 (bovenop de regulier beschikbare middelen ad € 5.965,-).
Wij hebben een subsidierelatie met Vizier, de ADV die voor de meeste gemeenten in de provincie
Overijssel actief is. Vizier doet een beroep om extra middelen beschikbaar te stellen aan de ADV (zie
bijgevoegd subsidieverzoek voor 2022 en bijgevoegde brief over ‘Versterking ADV’s). Zij wil daarmee niet
alleen de zichtbaarheid als meldpunt vergroten maar ook het inzicht in het fenomeen discriminatie. Zo zal
Vizier beter en makkelijker vindbaar zijn voor burgers die discriminatie ervaren opdat ze vervolgens
effectief ondersteund en geholpen worden.
BEOOGD RESULTAAT
Versterking antidiscriminatievoorziening
KADER
Algemene Subsidieverordening gemeente Olst-Wijhe
Beleidsregels Subsidieverstrekking 2022
ARGUMENTEN
Verzoek Vizier
Vizier vraagt voor 2022 een subsidiebedrag van € 0,454 per inwoner. Dit bedrag is gelijk aan de
compensatie die wij tot 2021 ontvingen middels een bijdrage in het gemeentefonds (exclusief de extra
middelen vanaf 2021).
Subsidieverstrekking tot heden
De bijdrage in het gemeentefonds hebben wij nooit geheel doorbetaald aan Vizier. Regionaal zijn er in het
verleden afspraken gemaakt, waarbij ervoor gekozen is om +/- 73% van de bijdrage beschikbaar te stellen
voor registratie en klachtenafhandeling via Vizier (+/- € 0,28 per inwoner) en de overige +/- 27% voor
preventieactiviteiten beschikbaar te houden (dat kan via een preventieproject van Vizier, maar ook via een
lokale activiteit). In de praktijk betekende dit dat de gemeente Olst-Wijhe een subsidiebedrag van
ongeveer € 5.200,- beschikbaar stelde aan Vizier en daarnaast een preventiebudget beschikbaar had van
€ 750,-. Die bedragen werden niet geïndexeerd (terwijl de compensatie in het gemeentefonds wel jaarlijks
steeg conform de geldende Consumenten Prijs Index (CPI)). In 2021 is er een korting van 5% toegepast
op het subsidiebedrag en het preventiebudget in verband met bezuinigingen.
(Indexerings)systematiek
In 2019 heeft u besloten om Vizier onder de primaire subsidieorganisaties te scharen (wettelijke
verplichting, groot deel van de kosten zijn loonkosten en voornamelijk afhankelijk van (gemeentelijke)
subsidies). Vanaf 2020 ontvangt Vizier daarom een ‘vast basisbedrag’ dat jaarlijks conform onze primaire
subsidiesystematiek geïndexeerd wordt. Deze subsidiesystematiek (vast bedrag + index) wijkt af van de
subsidiesystematiek van de andere gemeenten binnen het werkgebied van Vizier (bedrag per inwoner en
dat bedrag al dan niet indexeren). Dat is niet wenselijk en daarom wordt geadviseerd weer terug te gaan
naar de systematiek van een bedrag per inwoner en dit bedrag jaarlijks de indexeren conform de CPI.
Voor wat betreft de hoogte van het bedrag per inwoner wordt voorgesteld het bedrag van € 0,454 per
inwoner als basis te nemen en dat bedrag vanaf 2023 te indexeren.
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Antidiscriminatiebudget 2022 e.v.
Voorgaande betekent concreet een subsidiebedrag van € 8.336,- (18.361 inw per 01-01-2021 x € 0,454).
Totaal hebben wij een bedrag van € 12.965,- beschikbaar vanaf 2021 (€ 5.965,- reguliere begroting + €
7.000,- extra middelen). Er resteert dan nog een bedrag op onze begroting van jaarlijks € 4.629,- voor
bijvoorbeeld preventieactiviteiten. Voorgesteld wordt ook de komende jaren de Anne Frank Krant te blijven
aanbieden aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Olst-Wijhe (kosten +/- € 625,-). Daarnaast is het
voorstel het restantbedrag (+/- € 4.000,-) ten goede te laten komen aan (pro) inclusie-activiteiten. Met deze
activiteiten wordt beoogd om inwoners zich deel te laten weten van de samenleving en om bewustwording
bij andere inwoners te vergroten.
DRAAGVLAK
Het voorstel ligt in lijn met het subsidieverzoek 2022 van Vizier.
In regionaal verband is overleg geweest over het verhogingsverzoek van Vizier. De burgemeester van
Dalfsen heeft voor het district IJsselland onderzoek gedaan naar een denkbare, eenduidige
subsidiesystematiek. Zij heeft met Vizier gesproken, met district Twente en de provincie. Geconcludeerd is
dat er momenteel geen prioriteit en ambitie ligt om regionaal een bredere agenda te voeren en naar een
gezamenlijke financiering te kijken. Het is aan elke gemeente afzonderlijk om de subsidieaanvraag voor
2022 van Vizier te beoordelen. De toegekende middelen vanuit de Meicirculaire kunnen hiervoor als
leidraad gebruikt worden, om een robuuste Antidiscriminatievoorziening in stand te houden en verder te
versterken.
DUURZAAMHEID
Niet van toepassing
RISICO’S (financieel/juridisch)
Niet van toepassing
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
De extra middelen zijn met ingang van 2021 beschikbaar gesteld. Geadviseerd wordt de extra subsidie
met terugwerkende kracht vanaf 2021 beschikbaar te stellen. Dat betekent voor 2021 een nabetaling aan
Vizier van € 3.236,- (€ 8.336,- min reeds uitbetaalde € 5.100,-). Het restant beschikbare bedrag voor 2021
van € 7.000,- min € 3.236,- = € 3.764,- willen we graag besteden aan activiteiten die door de werkgroep
Inclusie ondernomen worden om tot een inclusievere samenleving te komen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022. Deze overheveling zal bij de
vaststelling van de jaarrekening 2021 worden voorgesteld.
Activiteit
Subsidie Vizier

2021
€ 5.100,- + nabetaling
€ 3.236,- = € 8.336,+/- € 625,-

Preventiebudget
Anne Frank Krant
Preventiebudget Pro € 3.764,- → overhevelen
Inclusie
naar 2022
Totaal Uitgaven
€ 12.965,Totaal Beschikbaar
€ 12.965,*) Consumentenprijsindex=CPI

2022
€ 8.336,- (€ 0,454 x
18.361)
+/- € 625,-

2023 e.v.
€ 0,454 + CPI *) per
inw
+/- € 625,- + CPI

€ 4.004,- → + € 3.764,2021) = € 7.768,€ 12.965,- + € 3.764,€ 12.965,- + € 3.764,-

+/- € 4.004,- + CPI
€ 12.965,- + CPI
€ 12.965,- + CPI

AANPAK/UITVOERING
- Aanvullende subsidiebeschikking 2021 en subsidiebeschikking 2022 verzenden;
- In 2022 opnieuw de Anne Frank Krant aanbieden aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in
Olst-Wijhe;
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