
 

 

 
 

 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders gemeente ’s-Hertogenbosch 
 

21 maart 2015 
 
 
Betreft: Vragen artikel 39 met betrekking tot arbeidsparticipatie en discriminatie arbeidsmarkt van 
allochtonen 
 
 
Geachte College, 
 
Zaterdag 21 maart konden we in de media lezen dat Nederland slecht scoort als het gaat om 
arbeidsparticipatie van allochtonen. Voor de PvdA zijn onderwijs en arbeid het beste medicijn tegen 
uitsluiting en criminaliteit en het verhogen van deze participatie van het allergrootste belang. Onze 
gemeente staat bekend als een gemeente waar iedereen gelijk is en aandacht hebben voor dit thema 
zowel in de politiek als in de samenleving. Afgelopen vrijdag werd dat nog een bevestigd door de 
manifestatie 073=1 waar ook uw wethouder Logister actief aan deelnam. 
 
Dit leidt tot de volgende vragen bij de PvdA fractie 
 

1. Heeft u zicht op de arbeidsparticipatie van allochtonen in onze gemeente en hoe zien deze 
cijfers eruit? Zo nee, kunt u dit achterhalen? 

2. Wat doet u om de arbeidsparticipatie, ervan uitgaande dat deze achter ligt, te verhogen? 
3. Bent u bereid om samen met bedrijfsleven, onderwijs en vertegenwoordigers van 

zelforganisaties een actieplan te maken om de participatie te verhogen? Zo nee, waarom 
niet? 

 
Al eerder (maart 2014) werd duidelijk uit een rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau dat 
niet-Westerse allochtonen, met name Marokkanen, te maken hebben met discriminatie op de 
arbeidsmarkt. 
 

4. Bent u het met de PvdA eens dat discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel is en 
bestreden moet worden?  

5. Heeft u (of Radar) zicht op discriminatie op de arbeidsmarkt? Zo nee, wat gaat u doen om dat 
zicht wel te krijgen? 

6. Bent u bereid maatregelen te treffen die discriminatie tegengaan, bijvoorbeeld door bij 
aanbestedingen bedrijven die goed diversiteitsbeleid hebben te bevoordelen en door geen 
zaken meer te doen met bedrijven die aantoonbaar hebben gediscrimineerd? Hoe zien die 
maatregelen er volgens u dan uit? 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fouad Kabbouti 
Jeroen Weyers 

 

 
 


