
       
 

Motie ‘Regenboogbeleid: doen we genoeg om te doen wat we moeten doen?’ 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 1,2 en 4 juli 2019. 

Constaterende dat 
 

• Bij de behandeling van het nieuwe Regenboogbeleid 2019-2022, bij de commissie twijfels 
werden geuit over de effectiviteit van de voortzetting van het huidige beleid in het nieuwe 
beleid;  

• Er het beeld is ontstaan dat we voornamelijk het topje van de ijsberg, het zichtbare gedeelte 
aanpakken maar er onder water nog een hoop verborgen leed schuil gaat;  

• Op de tijdens de behandeling van de Kadernota gestelde vraag of we met ons 
Regenboogbeleid wel genoeg doen om te doen wat we moeten doen, geen overtuigend ‘ja’ 
door de wethouder als antwoord werd gegeven; 

 
Overwegende dat  
 

• Wij ons er als gemeente blijvend hard voor moeten maken om ervoor te zorgen dat iedereen 
zich in Haarlem vrij, veilig en geaccepteerd kan voelen;  

• Er bijvoorbeeld sprake is van ouderen die  ‘terug de kast in gaan’ omdat deze vrezen in een 
verzorgingstehuis niet geaccepteerd te zullen worden zoals ze zijn en er nog altijd een groep 
Haarlemmers is die niet ‘uit de kast’ durft te komen omdat hun cultuur een in hun ogen 
onoverbrugbare drempel vormt;  

• Dit slechts enkele voorbeelden zijn van situaties die we niet oplossen met alleen het hijsen van 
de regenboogvlag op Coming Out Day of met een regenboogzebrapad (topje van de ijsberg).  

 
Tevens constaterende dat 
 

• De wethouder tijdens de behandeling van de Kadernota heeft aangegeven dat er nog voor de 
Begroting een werkconferentie plaats zal vinden met alle Regenboogpartners en betrokkenen; 

• De raad nog geen concrete oplossingen in beeld heeft om het verborgen leed aan te pakken en 
daardoor ook nog geen zicht heeft op het benodigde budget;  

 
Roept de raad het college op 
   

• Om bij deze werkconferentie 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?  

• 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 aan de commissie Samenleving 
voor te leggen,  inclusief een raming van het benodigde budget zodat hiervoor bij de Begroting 
een dekking gezocht kan worden.  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 


