MOTIE vreemd aan de orde
Betreft: Neutrale dienstverlening
Datum : donderdag 6 december 2018
De gemeente Zaanstad is voor diverse publieke taken de enige waarbij haar inwoners kunnen
aankloppen.
Zo kan bijvoorbeeld een identiteitsbewijs of een rijbewijs alleen door de eigen woongemeente worden
afgegeven.
Hierdoor is de burger min of meer verplicht om met enige regelmaat contact te hebben met de
gemeente en soms ook op het stadhuis te verschijnen.
Op dit moment wordt de burger in de hal mogelijk al gelijk geconfronteerd met zichtbare politieke,
filosofische
en religieuze opvattingen van ambtenaren, van bijvoorbeeld de afdeling burgerzaken.
Versie : V1-2018
Wij zijn van mening dat deze situatie niet langer wenselijk is en dat de gemeente veel waarde zou
moeten hechten aan objectiviteit, onafhankelijkheid en neutraliteit.
Gezien de invloedrijke en machtige positie die de gemeente in de samenleving bekleed zou de
gemeente er alles aan moeten doen om deze waarden uit te stralen.
Constaterende dat:
–
Een ambtenaar vaak veel gegevens beschikbaar heeft van de burger zoals; naam, adres,
nationaliteit, geboorteplaats en -land, partner/kind/oudergegevens;
–
Er ongenoegen bestaat onder delen van de bevolking, wanneer een ambtenaar zich niet neutraal
uit en dit in sommige gevallen ook kan leiden tot een onveilig gevoel bij de burger;
–
Bij veel andere beroepen in een publiekelijke functie, zoals politie en marechaussee enkel en
alleen het uniform mag worden gedragen en daar niks aan mag worden veranderd;
–
Wij hier in Nederland een scheiding kennen tussen kerk en staat;
–
Er volgens het Hof geen sprake is van directe discriminatie, als een bedrijf een vastgelegd beleid
heeft dat werknemers verbiedt zichtbare tekenen van politieke, filosofische en religieuze
overtuigingen te dragen.

Overwegende dat:
De gemeente een monopolypositie heeft als het gaat om publieke taken en dat bij zo'n machtige en
invloedrijke positie hoge eisen zouden moeten gelden om objectiviteit, onafhankelijkheid en
neutraliteit te kunnen waarborgen;
–
Burgers het recht hebben om gevrijwaard te zijn van de alle zichtbare politieke, filosofische en
religieuze uitingen van een ambtenaar;
–
Een neutraal voorkomen het gevoel van veiligheid kan vergroten;
–
Er voor handhavers al een neutraal uniform is;
–
Beveiligers in de publiekshal een neutraal uniform dragen.

Draagt het college op om:
–
Alle voor de gemeente werkende personen, die zich vanuit hun functie in de publiekelijke ruimte
begeven of van daaruit zichtbaar zijn voor burgers, de regel te stellen dat zij politiek, filosofisch
en religieus neutraal moeten zijn met hun voorkomen (o.a. kleding, sierraden etc.) en
gedragingen.
–
Hier op te controleren en te handhaven.
En gaat over tot de orde van de dag.
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