
   

Motie: Verdiepen onderzoek institutioneel 
racisme bij de gemeente
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, ter 
bespreking van de ‘verkennende studie naar institutioneel racisme bij de gemeente 
Utrecht’ (Bureau Omlo, januari 2022).

Constaterende dat:
1. Het verkennende onderzoek op basis van formeel vastgelegde procedures, 

processen en regels geen institutioneel racisme blootlegt bij de onderzochte 
afdelingen, maar wel eerste aanwijzingen voor institutioneel racisme oplevert 
op basis van de (informele) uitvoeringspraktijk, specifiek voor de afdeling 
toezicht handhaving openbare ruimte (THOR).

2. De onderzoekers zelf aangeven dat het slechts eerste aanwijzingen zijn 
omdat de studie verkennend van aard is geweest, o.a. omdat zij nagenoeg 
geen bewoners of ondernemers hebben kunnen spreken die zelf te maken 
hebben gehad met racisme en/of hierover een klacht hebben ingediend.

3. Het college aangeeft dat voornamelijk vanwege privacy deze interviews niet 
hebben kunnen plaatsvinden, maar dat het er op lijkt dat deze bewoners en 
ondernemers niet gevraagd zijn of zij daar mogelijk wel toestemming voor 
hadden willen geven.

Overwegende dat:
1. Diverse geïnterviewde sleutelpersonen en betrokken deskundigen aangeven 

dat je zonder het zelf bevragen van melders van (institutioneel) racisme je 
geen sluitende definitieve conclusies kunt trekken of er wel of niet sprake is 
van institutioneel racisme.

2. Bureau Omlo dit zelf ook aangeeft.
3. De wethouder erkent (in het debat op 8 september in de commissie VBF) dat 

de verkennende studie heel veel bij betrokkenen binnen de gemeente heeft 
los gemaakt en het onderwerp daarmee beter bespreekbaar is geworden.

4. Als alsnog in een verdiepende studie door Bureau Omlo – als aanvulling op 
en in het verlengde van de voorliggende verkennende studie – de betrokken 
bewoners en ondernemers geïnterviewd kunnen worden omdat zij kunnen 
aangeven dat graag te willen, zullen al dan niet de eerste aanwijzingen voor 
institutioneel racisme beter onderbouwd kunnen worden én zal dat ook weer 
een nog betere opstap kunnen zijn voor het bespreken ervan binnen de 



gemeente.  
  

Draagt het college op:
1. De voorliggende studie van Bureau Omlo naar institutioneel racisme bij de 

gemeente uit te breiden met een aanvulling waarin de onderzoekers de 
ruimte krijgen om alsnog de ontbrekende interviews te houden met bewoners 
en ondernemers die aangeven zelf te maken te hebben gehad met racisme 
(door de gemeente) en/of daarover een melding of klacht hebben ingediend.

2. En al het nodige te doen om ervoor te zorgen dat de betreffende bewoners 
en ondernemers de mogelijkheid krijgen om zelf aan te kunnen geven of zij 
wél of niet toestemming geven voor dat interview. 
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