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Brief ontwikkelingen MDRA

Geachte leden van de raadscommissie KDD,
Graag informeer ik u, zoals toegezegd, over de stand van zaken rond het Meldpunt Discriminatie
regio Amsterdam (MDRA). Er is een aantal relevante ontwikkelingen te melden:
1. Beleidsplan en verhoogde subsidie over 2oiq
In het Coalitieakkoord 2019-2022 is investeren in het MDRA als maatregel opgenomen. Naar
aanleiding daarvan heb ik in 2018 een aantal gesprekken met het bestuur van het MDRA gevoerd
over de uitvoering van hun taken en de samenwerking met de gemeente. De uitkomst van die
gesprekken is vastgelegd in hun Beleidsplan 2019 en in aanvullende afspraken met de gemeente.
Het MDRA ontvangt in 2019 een subsidie van de gemeente Amsterdam van c 555.000. Dat is een
verhoging van c 130.000 vergeleken met de subsidie van de afgelopen jaren. Het MDRA gebruikt
deze extra middelen om de uitvoering van haar kerntaken (klachtbehandeling, advisering,
monitoring, onderzoek en voorlichting) te versterken.
2. Nieuwe directeur per a januari jl. aangetreden
Het MDRA heeft per 1januari 2019 mevrouw Karin Schadee benoemd als directeur van het
MDRA. Schadee volgt Vincent Verkoelen op, die sinds 1juni van dit jaar het directeurschap tijdelijk
waarnam.
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Schadee gaf bijna vijf jaar leiding aan NL Cares, de stichting die in de grote steden young
professionals aan vrijwilligerswerk verbindt. Daarvoor was zij zeventien jaar verbonden aan
advocatenkantoor De Brauw, waarvan de laatste negen jaar als compagnon.
Vragen lid Taimounti
Tijdens de raadsvergadering van 7 novennber jl. heeft het lid Taimounti een aantal vragen gesteld
over het functioneren van het bestuur van het MDRA. Hieronder vindt u daarop de antwoorden.
Waar nodig is daarvoor navraag gedaan bij het MDRA.
Ten eerste heeft het raadslid gevraagd naar de functie van de penningmeester als interim
directeur. Met de benoeming van de nieuwe directeur is daaraan een einde gekomen. De heer
Verkoelen heeft toen hij deze rol op zich nam (tijdelijk) zijn bestuurslidmaatschap neergelegd en
zich daarmee onthouden van bestuurlijke besluitvorming en stemmingen. Het MDRA heeft dit in
juni 2018 per brief aan de gemeente gemeld.
Ook stelde het raadslid de vraag hoe de functie van de voorzitter van het bestuur zich verhoudt tot
haar functie als Officier van Justitie. De bestuursvoorzitter is in het dagelijks leven Officier van
Justitie en deels werkzaam voor het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD). Het
bestuur van het MDRA heeft desgevraagd aangegeven dat zij zowel het OM als het MDRA aan het
begin van haar eerste bestuurstermijn bij het MDRA van haar positie op de hoogte heeft gebracht
en heldere afspraken gemaakt heeft. Als Officier behandelt zij geen discriminatiezaken in de regio
Amsterdam. Tevens neemt zij geen deel aan het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO), het
tweemaandelijks overleg tussen OM, Politie, MDRA waar eventuele klachten besproken worden.
Namens het MDRA heeft de directeur zitting in het RDO.
lk ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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