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GROENLINKS

Motie: ‘Naar een diverse en inclusieve gemeenteorgnnisatie’
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11-6-2020 ter bespreking van Jaarrekening
2019.
Constaterende dat:

0

Rotterdam een diverse en inclusieve stad wil zijn;
diversiteit, waaronder ook culturele diversiteit, en inclusiviteit belangrijke eigenschappen van
een organisatie zijn;
de gemeente Rotterdam vooruit kan lopen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in haar
eigen organisatie.

Overwegende dat:
de gemeente Rotterdam een weerspiegeling van de Rotterdamse bevolking zou moeten zijn;
het belangrijk is dat iedereen zich prettig en gehoord voelt op de gemeentelijke werkvloer;
in navolging van de motie van NIDA van 11 juli 2019 de gemeente deel zal nemen aan de
Nederlandse Inclusiviteitsmonitor;

.

het goed is om hierover een vinger aan de pols te houden als gemeenteraad;
er in de jaarstukken naast ﬁnanciële en inhoudelijke parameters ook plek moet zijn voor de
kwaliteit van de gemeentelijke organisatie op punten zoals diversiteit en inclusiviteit;

Verzoekt het college / draagt het college op:
een nulmeting te doen over diversiteit en inclusiviteit binnen de gemeentelijke organisatie;
om een SMART criterium te formuleren waarmee de gemeenteraad zowel kwantitatief als
kwalitatief periodiek geïnformeerd kan worden over diversiteit en inclusiviteit in de
gemeentelijke organisatie;
een voorstel te doen op welke wijze de raad hierover het beste geïnformeerd kan worden;
hierover te rapporteren aan de gemeenteraad voor het eind van het jaar.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Faouzi Achbar
DENK Rotterdam
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