
 

 Kenmerk: 2019/1014738 1/5 

 

Informatienota 

 

Onderwerp  

Uitvoering motie '‘Regenboogbeleid: doen we genoeg om te doen wat we moeten doen?’ 

Nummer 2019/1014738 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 1.2 Sociale basis 

Afdeling MO 

Auteur Wesel, D. van 

Telefoonnummer 023-5115279 

Email dvanwesel@haarlem.nl 

Kernboodschap Met deze nota informeert het college de commissie Samenleving over de invulling 

van de motie “Regenboogbeleid: doen we genoeg om te doen wat we moeten 

doen?” 

Het college organiseerde twee bijeenkomsten met haar Regenboogpartners: een 

netwerkbijeenkomst waarin samen met partners uit welzijn, zorg, cultuur en sport 

is geïnventariseerd wat er in Haarlem nog moet gebeuren om de sociale 

acceptatie en gelijke rechten voor lhbti+ gemeenschap te bevorderen en een 

werkconferentie waarin partijen de plannen verder uitwerkten.  

Op basis van de opbrengst van deze bijeenkomsten heeft het college samen met 

haar Regenboogpartners prioriteiten gesteld waarmee zij in 2020 aan de slag gaat, 

naast de bestaande activiteiten van de regenboogpartners. Dit zijn:  

1. Bevorderen sociale acceptatie van lhbti+ bij jongeren, 

2. Zorg- en welzijnsinstellingen stimuleren om roze loper instellingen te worden, 

3. Blijvend aandacht geven om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij 

migranten en  

4. Ondersteuning van kwetsbare lhtbi+-jongeren met een bi-culturele achtergrond 

die begeleiding nodig hebben om tot goede hulpverlening te komen. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter bespreking naar de commissie  

Relevante eerdere 

besluiten 

2019/ 182621: Collegebesluit Regenboogstad 2019-2022 

Besluit College  

d.d. 11 februari 2020 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/23-april/10:00/Regenboogstad-2019-2022/2018899890-1-Regenboogstad-2019-2022.pdf
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1. Inleiding  

Met deze nota informeert het college de commissie Samenleving over de invulling van de motie 

“Regenboogbeleid: doen we genoeg om te doen wat we moeten doen?” Met deze motie vraagt de 

raad aan het college om tijdens een werkconferentie: 1) aandacht te vragen voor de vraag of we als 

gemeente genoeg doen aan de acceptatie en gelijke rechten voor de lhbti+ gemeenschap. Pakken we 

het verborgen leed voldoende aan? en 2) om de reactie en het advies van de Regenboogpartners en 

andere betrokkenen in een notitie vast te leggen en deze voor de behandeling van de Begroting 

[2020] aan de commissie Samenleving voor te leggen,  inclusief een raming van het benodigde 

budget zodat hiervoor bij de Begroting een dekking gezocht kan worden. 

 

2. Kernboodschap 

Het college organiseerde twee bijeenkomsten met haar Regenboogpartners: een 

netwerkbijeenkomst waarin samen met partners uit welzijn, zorg, cultuur en sport is 

geïnventariseerd wat er in Haarlem nog moet gebeuren om de sociale acceptatie en gelijke rechten 

voor lhbti+ gemeenschap te bevorderen en een werkconferentie waarin partijen de plannen verder 

uitwerkten.  

Op basis van de opbrengst van deze bijeenkomsten heeft het college samen met haar 

Regenboogpartners prioriteiten gesteld waarmee zij in 2020 aan de slag gaat, naast de bestaande 

activiteiten van de regenboogpartners. Dit zijn:  

1. Bevorderen sociale acceptatie van lhbti+ bij jongeren, 

2. Zorg- en welzijnsinstellingen stimuleren om roze loper instellingen te worden, 

3. Blijvend aandacht geven om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij migranten en  

4. Ondersteuning van kwetsbare lhtbi+-jongeren met een bi-culturele achtergrond die begeleiding 

nodig hebben om tot goede hulpverlening te komen. 

 

3. Advies participatieraad 
De participatieraad ondersteunt de door het college benoemde prioriteiten. Daarnaast adviseert ze 

het college om: 

1. In gesprek te gaan met scholen die nog geen GSA hebben. 

2. Aandacht te vragen bij sportverenigingen d.m.v. trainingen van het kader van de sportvereniging. 

3. Voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor jongeren met een migratieachtergrond over wat 

het betekent om anders geaard te zijn. 

4. Te zorgen dat het beschikbare budget ook ingezet wordt. Dat er geen geld over blijft. 

Al deze adviezen zal het college overnemen in de uitvoering van het Regenboogjaarplan 2020.   

 

4. Consequenties 

De werk- en netwerkconferenties en de input van de Participatieraad vormen de input voor het 

uitwerken van het Regenboogjaarplan voor 2020. Per jaar maken de gemeente en haar 

Regenboogpartners een activiteitenplan en voeren dit uit. Kader hiervoor is het meerjaren 
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Regenboogplan “Regenboogstad 2019-2022. Doorgaan op de ingeslagen weg”. Per jaar is er €40.000 

gereserveerd voor de uitvoering van het Regenboogplan. 

In 2020 zal het college deze als volgt besteden: 1) €20.000 voor activiteiten van de 

Regenboogpartners zoals benoemd in het in het Regenboogbeleid 2019-2022. 2) €20.000 voor de 

hierboven genoemde geprioriteerde projecten.  

 

Overige ideeën en plannen 

Er zijn op en naar aanleiding van de bijeenkomsten meer plannen gemaakt of initiatieven naar voren 

gekomen. Bij sommigen initiatieven zijn de kosten te hoog t.o.v. het beschikbare budget, andere 

initiatieven zijn als minder urgent bestempeld door het college in overleg met haar 

Regenboogpartners. Hieronder staan deze initiatieven kort beschreven:  

 

1. Professionele (betaalde) ondersteuning van het COC bij het organiseren van voorlichtingslessen op 

scholen. 

Het COC beschikt over een groep speciaal opgeleide mensen (circa 16 personen) die voorlichting 

kunnen geven op de scholen. De groep voorlichters wordt opgeleid en bijgeschoold. 

Momenteel is er onvoldoende capaciteit om ze te begeleiden.  Het is lastig om hiervoor geschikte 

vrijwilligers te vinden en vooral om deze vrijwilligersfunctie voor langere tijd te bezetten. Een 

ondersteuner zou aan de slag gaan met: 1) contact onderhouden met de scholen. 2) contacten 

tussen de voorlichters onderhouden en zorgen voor de afstemming tussen de voorlichters. 3) 

ondersteuning en coaching van deze groep vrijwilligers. 

Kosten ondersteuner: €20.000.  Niet geprioriteerd vanwege hoge kosten. 

 

2. Een eigen ontmoetingsplek  

Er is behoefte aan een ontmoetingsplek voor de doelgroep lhbti+ in Haarlem, niet alleen voor 

gezelligheid maar ook om een blijvende, fysieke plek te hebben waar mensen met vragen terecht 

kunnen. Deze plek is zowel geschikt (te maken) voor een jonge als voor een oudere doelgroep. 

Momenteel leven er al wel ideeën om in overleg met de horeca in de stad specifieke avonden te 

organiseren. Dit kan informatie opleveren voor een vervolgvoorstel. 

Kosten: € 30.000 op jaarbasis. Niet geprioriteerd vanwege hoge kosten. 

 

3.  Meer evenementen op /rond Coming Out Day 

• Regenbooguitingen in Schalkwijk, zoals boogkleuren, regenboogbankje, regenboogloper en 

openbare plantenbakken in regenboogkleuren. 

• Onderhoud en modernisering van Regenboogloper Centrum met grondverlichting, plantenbakken 

en gender-neutrale voetgangerslichten. 

• Roze avonden organiseren in Haarlem waaronder een Gay Pride (middag). Ook kan het bij 

bestaande evenementen zoals Haarlem Jazz een podium of avond een Regenboogthema te geven. 
Kosten: € 30.000.  Niet geprioriteerd vanwege hoge kosten en minder urgent. 
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4. Meer trainingen voor vrijwilligers en professionals die actief zijn in de sport (aanvullend op acties 

jongeren). Hieronder valt onder meer het trainen van buurtsportcoaches en het opzetten van een 

training voor verenigingen over hoe ze hun vereniging lhbti+- vriendelijker/toegankelijker kunnen 

maken.  

Kosten: €10.000. Minder urgent. 

 

5. Verbeterde communicatie: professionele ondersteuning van de communicatie rondom Regenboog 

activiteiten. Een content manager die verschillende accounts beheert zoals website, Instagram en 

Facebook en zorgt dat geïnteresseerde/potentiele deelnemers op de hoogte zijn van wat er is en wat 

er speelt. 

Kosten €5.000. Minder urgent. 

 

5. Vervolg 

Het college neemt het initiatief om: 

1. In 2020 de vier geprioriteerde projecten met partners uit het sociaal domein te realiseren. Deze 

worden hieronder toegelicht,   

2. In gesprek te gaan met scholen die nog geen GSA hebben, 

3. In gesprek te gaan met sportsupport om te bespreken hoe zij sportverenigingen effectiever 

kunnen ondersteunen om nog lhbti+ vriendelijker te worden en, 

4. Te onderzoeken of er naast de bestaande voorlichtingen die gegeven worden op scholen en 

onderstaande (nieuwe) projecten nog behoefte is aan voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren met 

een migratieachtergrond over wat het betekent om anders geaard te zijn.  

 

Uitwerking projecten 

Project 1: Sociaal acceptatie van lhbti+ bij jongeren bevorderen. 

Totale kosten jongeren: €7.500 voor:  

 Budget (max. €5000) voor jongeren die iets willen ondernemen met het thema inclusief een 

campagne om jongeren te stimuleren hiervan gebruik van te maken. Doel is ook om jongeren 

te stimuleren om GSA’s te starten op scholen die dit nog niet hebben.  

 Een trainingsdag organiseren voor alle jongerenwerkers in Haarlem om effectiever leren om 

te gaan met lhbti+ jongeren en een actieplan te maken over hoe zij in hun dagelijks werk de 

sociale acceptatie en gelijke rechten voor lhbti+ gemeenschap kunnen bevorderen.  

 Vier trainingen en aanvullende activiteiten voor de verdere ondersteuning van 

jongereninitiatieven op scholen, waaronder de GSA’s (Gay Straight Alliances) die op een 

aantal middelbare scholen in Haarlem al actief zijn. 

 

Project 2: Meer zorg en welzijnsinstellingen lhbti+-vriendelijk maken, door ze te stimuleren om een 

roze loper instelling te worden. Een roze loper is een officieel keurmerk voor zorg instellingen die 

duurzaam aandacht besteden aan de seksuele diversiteit bij bewoners en werkenden.   

Kosten: €2.500, te besteden aan: 
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 Een bijeenkomst organiseren met zorg- en welzijnsinstellingen waarin onder meer de huidige 

roze loper organisaties vertellen over hun ervaringen en advies geven. 

 Een actieplan te maken met geïnteresseerde partijen voor realisatie van minimaal vijf roze 

loper zorg- en welzijnsinstellingen in 2020. 

 

Project 3: Blijvende aandacht om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij Haarlemmers met een 

migratieachtergrond.  

Totale kosten: €5.000 

Het huidige Artikel 1 project dat liep tot en met december 2019 wordt in het eerste kwartaal van 

2020 geëvalueerd.  In dit project werken Bureau Discriminatie Zaken, Projectbureau Zasja en 

verschillende Haarlemse zelforganisaties samen aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit 

bij mensen met een migratieachtergrond. Na deze evaluatie in maart 2020 neemt het college 

initiatief voor een vervolg. Hierin worden de lessen uit de evaluatie betrokken. 

 

Project 4: Begeleiding lhbti+-jongeren met een bi-culturele achtergrond: €5.000 

Een pilotproject om een ‘veilige route’ naar passende zorg te realiseren voor kwetsbare jongeren die 

niet uit de kast durven komen of door hun seksualiteit niet de juiste hulpverlening kunnen krijgen.  

 

6. Bijlagen 

1. Advies van de Participatieraad 

 

 

 

 

 


