
 

 

Boschstraat 21A, 6211 AS Maastricht KvK 14117142 
t. 043-3218489 / e. meldpunt@advlimburg.nl / w. www.advlimburg.nl Rabobank IBAN NL90 RABO 0137 4607 24 

Gemeente Roermond 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
T.a.v. mw. E. Berkx, Beleidsmedewerker integrale veiligheid 
Postbus 900 
6040 AX  Roermond 
     

  

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 
 
Hierbij bied ik u namens Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) het door de Raad van 
Toezicht goedgekeurde beleidsplan 2022 en de daarbij behorende begroting aan. Tezamen met de 
reeds eerder aan u toegestuurde goedgekeurde jaarstukken over 2020 voldoet ADV Limburg 
daarmee aan haar verplichtingen voortkomend uit de Gemeenschappelijke Regeling Subsidiëring 
ADV Limburg.  
 
Op basis van bovenvermelde documenten verzoek ik u om voor het kalenderjaar 2022 in te stemmen 
met de in de Gemeenschappelijke Regeling vastgestelde subsidietoekenning en als één van de twee 
centrumgemeenten zorg te dragen voor de inning van uw deel van de bijdragen van de deelnemende 
gemeenten en voor de afdracht aan onze Stichting. Conform de door BZK vastgestelde structurele 
verdubbeling van de doeluitkering voor versterking van de ADV's. Kenbaar gemaakt in de 
meicirculaire 2021. Alleen met deze verhoging kunnen wij onze wettelijke opdracht ook uitvoeren in 
2022. 
   
Discriminatie in welke vorm dan ook, is een onderwerp dat steeds vaker op de agenda komt te staan 
en waarbij in toenemende mate de expertise van ADV Limburg wordt ingeroepen. Verder zal ADV 
Limburg ook in 2022 actief aan de slag gaan om haar kerntaken uit te voeren, waaronder het 
zorgdragen voor de wettelijk verplichte rapportage. 
 
Tot slot stuur ik u ook onze halfjaarrapportage over de eerste helft van 2021 en onze rapportage 
klanttevredenheid over het afgelopen jaar. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Chris Baltussen 
Directeur-bestuurder 
 
 
Bijlagen:  

• Beleidsplan ADV Limburg 2022 

• Begroting ADV Limburg 2022 

• Halfjaarrapportage 2021 ADV Limburg 

• Klanttevredenheidsrapportage 2020 ADV Limburg 
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