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Betreft: Motie Meldpunt Midden en Oost Europeanen (gemeente Doesburg) 

Excellentie, 

Hierbij zend ik u een motie die door de gemeenteraad van Doesburg op 16 februari j l . is aangenomen. 
De brief wordt eveneens verzonden aan de 2' Kamerfractie van de PVV en in afschrift aan de overige 2' 
Kamer fracties. Een kopie van dit schrijven wordt eveneens gezonden aan alle gemeenteraden. 

Onze gemeenteraad verzoekt u hierbij de PVV te verzoeken het meldpunt te sluiten. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Doesburg, 

r Luesink, ofirgemeester 

Bijlage. 

Gelifvf bi| hu hcamwootden om Itcumcrk cn dc datum van deze bnef te vameldcn 
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SP, 
Motie 'Meldpunt Midden en Oost turopyonen' 

De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen d.d. 16 februari 2012. gezien de lancering 
van een website van de PW waarop mensen klachten kunnen melden die zouden zijn veroorzaakt 
door Midden en Oost-Europeanen. 

Ovgnw-rendg dat: 

• De genoemde website een groep Europeanen stigmatiseert die hier te gast zijn en die 
bovendien een wezenlijke bijdrage leveren aan onze economie; 

• Er voldoende mogelijkheden bestaan om overlast in algemene zin te melden; 

• De genoemde website voorbij gaat aan artikel 1 in de grondwet. Dit artikel luidt als volgt: 

o Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

Roept het college op: 

• Deze motie door te zenden naar de 2* Kamerfractie van de PW, in afschrift aan de overige 2* 
Kamer fracties. Voorts deze motie te zenden aan alle gemeenteraden opdat ondersteuning 
kan plaatsvinden; 

• De PW te verzoeken het meldpunt te sluiten. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Motie 'Meldpunt Midden en Oost Europeanen' 16 februari 2012 

Namens de fractie van de PvdA: 

R.S. Hertgers 

Namens de fractie van het CDA: 

G.A. Albei» 

W.M.M. Hoogstraaten 

Namens de fractie van de SP: 

PJ.M. Scnhorst 

J.H.M.M. van der Beek 

A. Sahin 

A. Nieuwcnhuis 

Namens de fractie van Groenlinks: 

C.H. van Immerzeel 
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