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Datum beeldvorming 
 

24 Maart 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor 
beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet 
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld 
schriftelijke informatie of een filmpje  

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren 
/ Wat is het doel? 
 

- Provinciale Staten zijn geïnformeerd over het voorstel om in 
samenwerking met gemeenten een  campagne 
“Meldingsbereidheid discriminatie en polarisatie” te starten 
- Provinciale Staten hebben reacties en suggesties meegegeven 
aan GS t.a.v. deze campagne 
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde 
vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor 
inspiratie over vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut 
worden voor presentaties, wanneer meer tijd 
nodig is graag motiveren via deze memo) 

Digitale presentatie 
Programma:  
1 Introductie door portefeuillehouder (2 minuten) 
2 Presentatie directeur Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
(10 minuten) 
3 Vragenronde n.a.v. presentatie (5 minuten) 
4 Toelichting op voorstel campagne “Meldingsbereidheid 
discriminatie en polarisatie” (3 minuten) 
5 Discussie (25 minuten) 
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te 
zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

45 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp 
in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling 
of toezeggingen. 
 

Gedurende het afgelopen jaar is ook in Flevoland de 
maatschappelijke discussie geïntensiveerd rond het vraagstuk 
van discriminatie en polarisatie. Via een schriftelijk mededeling 
zijn Provinciale Staten hierover op 23 juni 2020 geïnformeerd 
(zie 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2629723-v3-Mededeling-Uitvraag-
Gemeenten-Discriminatie-Polarisatie.PDF).  
Hierin is op basis van een inventarisatie aangegeven welke 
specifieke aandachtspunten er in de Flevolandse gemeenten op 
dat punt zijn.  
Tevens is benoemd dat het Bureau Gelijke Behandeling 
Flevoland, dat voor gemeenten cijfers en advies levert op het 
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gebied van bestrijding van discriminatie, relatief weinig 
meldingen krijgt over discriminatie. Op basis hiervan is het idee 
ontwikkeld om als provincie, in nauw overleg met gemeenten, 
een mediacampagne te starten waarin onder andere via 
portretten en persoonlijke ervaringen aandacht wordt gevraagd 
voor discriminatie.  
Naar aanleiding van deze mededeling hebben GroenLinks, 
ChristenUnie en Denk op 1 oktober 2020 vragen gesteld. In de 
beantwoording van die vragen (zie 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/schriftelijke-
vragen/DOCUVITP-2685492-v3-Beantwoording-schriftelijke-
vragen-GroenLinks-ChristenUnie-DENK-mededeling-uitvraag-
gemeenten-discriminatie-en-polarisatie.PDF) is toegezegd dat 
begin 2021 een bijeenkomst wordt georganiseerd over anti-
discriminatie en polarisatie, die mede met BGBF wordt ingevuld. 
En dat de provincie op dit punt graag aansluit bij een overleg 
van gemeenten en BGBF over te nemen maatregelen. Tijdens 
het ambtelijke overleg van 7 december 2020 hebben gemeenten 
aangegeven graag met de provincie samen te werken in een 
campagne om de meldingsbereidheid te vergroten.  
Een nader voorstel hiervoor is nog niet ontvangen. 
 

Welke informatie wordt voorafgaand 
aan de beeldvorming, als bijlage van 
dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

N.v.t. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Directeur Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze 
beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Uitvoering door Gedeputeerde Staten van campagne 
“Meldingsbereidheid discriminatie en polarisatie”, rekening 
houdend met de opmerkingen vanuit de commissie. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 
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