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Emancipatiebeleid 2014-2017 

Concept raadsbesiuit 

De raad besluit het huidige emancipatiebeleid uit de nota Kansen bieden, kansen pakken 2010-2013 
met vier jaar te verlengen tot en met 2017. 
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De raad heeft besloten de succesvolle ketenaanpak taal, participatie en arbeidsmarkt zoals 
omschreven in de emancipatienota 2010-2013 'Kansen bieden, kansen pakken' tot en met 2017 te 
verlengen. Tevens heeft de raad de verdeiing van het hiervoor beschikbare budget vastgesteld. 

Centraal in het emancipatiebeleid staan Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn en de inzet van de 
consulenten integratie en emancipatie van de MJD. Het beleid richt zich op een viertal thema's dat 
nader is uitgewerkt in concrete maatregelen. De thema's zijn: 

• Werk en participatie 
• Onderzoek, communicatie en voorlichting 
• Diversiteit 
• Het tegengaan van discriminatie 

Het ingezette beleid biedt onze uitvoerende instellingen voldoende houvast en richting om het 
emancipatieproces van Stadjers ook de komende jaren voort te kunnen zetten. De unieke 
ketenaanpak taal, participatie en arbeidsmarkt zorgt voor voldoende borging van het 
emancipatiebeleid en laat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het oppakken van acute 
problematiek. 

Inleiding 

In de raadsvergadering van 27 juni 2012 heeft uw raad de motie Integratie & Emancipatie 
aangenomen (motie met kenmerk GR12.3167512). In deze motie verzoekt uw raad ons tweejaarlijks 
de stand en ontwikkeling van de integratie en emancipatie in de stad Groningen te onderzoeken en 
de uitkomsten hiervan in 2013 aan uw raad voor te leggen bij de behandeling van het integratie- en 
emancipatiebeleid. 

De raadsbrief Stand van zaken Integratie & Emancipatie (kenmerk OS 13.3909302) geeft de huidige 
strand van zaken rondom de integratie en emancipatie in de stad Groningen weer en geeft tevens aan 
in weike richting wij het integratie- en emancipatiebeleid de komende jaren verder denken te 
ontwikkelen. Deze raadsbrief is in het kader van wensen en bedenkingen besproken in de commissie 
Onderwijs en Welzijn van 20 november 2013. Tijdens deze bespreking heeft uw raad aangegeven 
dat er in het nog te ontwikkelen plan van aanpak Diversiteit extra aandacht moet zijn voor de rol die 
vrijwilligers spelen in de uitvoering van het emancipatie- en integratiebeleid en dat het thema 
diversiteit gestalte moet krijgen via een brede maatschappelijke discussie hierover. Beide punten 
nemen wij mee in het plan van aanpak Diversiteit. 

Het raadsvoorstel Emancipatiebeleid 2014-2017 betreft de formele bekrachtiging van uw raad om de 
emancipatienota tot en met 2017 te verlengen. 

Beoogd resultaat 

Continuering van het huidige emancipatiebeleid tot en met 2017. 

Kader 

- de emancipatienota 'Kansen bieden, kansen pakken' uit 2010 
de motie Integratie & Emancipatie met kenmerk GR12.3167512 

- de raadsbrief Integratie & Emancipatie met kenmerk OS 13.3909302 



Argumenten/afwegingen 

Veel aspecten van emancipatiebeleid zijn opgenomen in regulier beleid. Dit betekent dat een groot 
deel van het emancipatiebeleid zich op andere beleidsterreinen afspeelt en dat een succesvol 
emancipatiebeleid afhankelijk is van de mate van inbedding in deze andere sectoren. Het is de 
ambitie van uw raad om emancipatie bevorderende maatregelen binnen de reguliere 
beleidsprogramma's te stimuleren. Het emancipatiebeleid kan zich dan volledig richten op Stadjers 
die buiten de reikwijdte van het reguliere beleid vallen en die een extra zetje nodig hebben in hun 
emancipatieproces. Uw raad noemt dit plusbeleid. 

Het emancipatie-plusbeleid richt zich vooral op de thema's: 
• Werk en participatie 
• Onderzoek, communicatie en voorlichting 
• Diversiteit 
• Het tegengaan van discriminatie 

De thema's zijn nader uitgewerkt in een aantal maatregelen, waarvan een uitgebreide beschrijving is 
te vinden in bijiage 2 van de raadsbrief Stand van zaken Integratie & Emancipatie (met kenmerk 
OS 13.3909302). 

Er is op dit moment geen aanleiding om het beleid uit de emancipatienota Kansen bieden, kansen 
pakken uit 2010 ingrijpend te wijzigen. Het ingezette beleid biedt onze uitvoerende instellingen 
voldoende houvast en richting om het emancipatieproces van Stadjers ook de komende jaren voort te 
zetten. De unieke ketenaanpak taal, participatie en arbeidsmarkt zorgt voor voldoende borging van 
het emancipatiebeleid en laat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het oppakken van acute 
problematiek. 

Het voorstel is dan ook de ingezette maatregelen, op een paar wijzigingen na, de komende vier jaar 
voort te zetten. De wijzigingen betreffen vooral de bezuiniging van 10% op de subsidiebudgetten en 
het regulier maken van activiteiten als Mankracht (ondergebracht bij het CJG) en de Dag van de 
Dialoog (ondergebracht bij wijkwelzijnsbeleid). 

Maatsctiappelij i t draagvlak/part ic ipat ie ^ 

Het onderzoek Ketenaanpak in kaart van de werkgroep Onderzoek en Inventarisatie van het project 
Oktaav (zie ook bijiage 3 van de raadsbrief stand van zaken Integratie & Emancipatie met kenmerk 
OS 13.3909302) wijst uit dat de ketenaanpak succesvol is. Dit is ook de conclusie die wij als 
gemeente samen met onze belangrijkste ketenpartners Stichting Maatschappelijk Juridische 
Dienstverlening (MJD) en Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn hebben getrokken uit de 
jaarlijkse gesprekken over de Programma's van Eisen en de inhoudelijke verslagen van beide 
instellingen. 
Het in grote lijnen voortzetten van het emancipatiebeleid uit de nota 'Kansen bieden, kansen 
pakken' uit 2010 kan dan ook rekenen op de steun van de ketenpartners. Op dit moment weegt het 
zoveel mogelijk consolideren van de bestaande infrastructuur zwaarder dan nieuw 
emancipatiebeleid. De ketenaanpak heeft zich al enkele jaren bewezen en bevat genoeg flexibiliteit 
om ook de komende jaren als uitgangspunt voor het gemeentelijk emancipatiebeleid te dienen. 



Financiele consequenties 

Voor de uitvoering van het emancipatiebeleid 2014-2017 is jaarlijks 194 duizend euro beschikbaar. 
Bij de verdeiing van het geld over de verschillende onderdelen van het beleid is de huidige 
emancipatienota leidend. Bij de begrotingsbehandeling in november dit jaar heeft uw raad het 
emancipatiebudget 2014 vastgesteld. 

De verdeiing van het emancipatiebudget voor de periode 2014-2017 ziet er als volgt uit: 

Onderdeel Budget 
Vrouwencentrum Jasmijn € 164.700 

Zwemmen Speciaal € 15.300 
Interculturele groepen € 9.000 
Internationale Vrouwendag € 5.000 
Focus € 15.408 (ten laste van subsidie Europees Integratie Fonds aanvraag Focus) 

Tabel 1: verdeiing emancipatiebudget 

Bij tabel 1: In de bovengenoemde bedragen is de korting van 10% op alle subsidiebedragen van 10 duizend euro en 
hoger verwerkt. De Europese subsidie voor Focus betreft geoormerkt geld en komt derhalve niet in aanmerking voor de 
korting. 

Realisering en evaluatie ^ 

Een evaluatie van de beleidsperiode 2014-2017 vindt eind 2016 plaats. 

Het plan van aanpak Diversiteit is in het voorjaar 2014 gereed. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


