
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

17 april 2008bij ons college ingekomen vragen van de heren C.J. Pen, L.J. Mulder, 

Reeskamp en J. Vrugt en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

 
 

Van:  CDA, Groen Links, D66, Axielijst 

  Cees-Jan Pen, Lukas Mulder, Fedde Reeskamp en Sjaak Vrugt 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder emancipatiezaken  

  

Betreft: Status Koplopergemeente  

 

 

Geacht college, 

 

Kort geleden kregen we van u onderstaande motivatie om Haarlem dit jaar niet 

meer bij OC&W in te dienen als zogenaamde Koplopergemeente.  

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met het oog op mogelijke publiciteit meld ik u het volgende. 

 

Haarlem is door het ministerie van OCW aangewezen als een van de 15 koploper 

gemeenten voor wat betreft de homo-emancipatie. 

Wij zijn dat op basis van het tot op heden door ons gevoerde beleid. 

 

Het ministerie vraagt ons om koploper te willen blijven. 

Dat betekent dat wij 75.000 Euro moeten betalen en ambtelijke capaciteit 

beschikbaar moeten stellen. 

Als tegenprestatie kunnen wij gebruikmaken van de diensten van een door het Rijk 

ingeschakeld extern bureau dat ons gaat helpen om de bewustwordingc. op een 

hoger peil te brengen. 
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Het college heeft dinsdag j.l. besloten om niet aan deze regeling mee te doen. 

De koploperregeling komt ons als nogal omslachtig voor. 

Beter lijkt het ons om met de lokale partijen te bezien wat er in Haarlem nog te 

verbeteren valt aan het homo emancipatiebeleid. 

 

Eerder heeft het C.O.C. in de krant uitgesproken verontwaardigd te zijn over het 

feit dat Haarlem geen koplopergemeente zou willen worden. 

Het college was daar verbaasd over. Wij hadden immers nog niets besloten. 

Navraag op het departement leverde op dat Haarlem nog geen besluit had 

genomen. 

De reactietermijn sluit op 15 april en het besluit is er nu dus wel. 

 

Het komt in onze ogen meer over als een gemiste kans. Zeker als je kijkt naar de 

zorgen en verruwing rond bejegening homo's ook helaas in Haarlem 

 

Wij wensen naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex 

artikel 38. 

 

1. Wat houdt de koploperstatus precies in? Graag bijlage met de ministeriële 

voorwaarden. 
2. Is de beslissing Haarlem niet aan te melden als koplopergemeente een 

weloverwogen keus, of laatste-moment-haastwerk?  

3. Waarom is deze beslissing nooit aan de commissie Samenleving 

voorgelegd? 

4. Heeft het college een visie geformuleerd op diversiteitsbeleid, en dan met 

name homo-emancipatie? Zo ja: wat houdt deze visie in? 

5. Deelt het college onze mening dat er in Haarlem nog veel gedaan kan en 

moet worden om homo-emancipatie te bevorderen? 
6. Wat gaat Haarlem doen om homo-emancipatie te bevorderen? 

7. Met het koploperschap is in totaal 150.000 euro gemoeid (75.000 eigen 

bijdrage Haarlem en 75.000 subsidie OC&W), plus externe ondersteuning 

van een kenniscentrum en voorrangspositie tbv beleid Minister OC&W. 

Denkt het college zonder deze faciliteiten en lobby net zoveel te kunnen 

bereiken op het gebied van homo-emancipatie als wanneer Haarlem wél 

koplopergemeente zou zijn geworden? 

8. Gaat Haarlem het Diekmann-huis realiseren? Zo ja: hoe wordt dit 

gefinancierd? 

9. Kunnen we met kadernota voorstellen tegemoet zien ten behoeve van 

homo-emancipatie en het realiseren van het Diekmann-huis? 

  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Cees-Jan Pen CDA Haarlem 

Lukas Mulder Groen Links Haarlem 

Fedde Reeskamp D66 

Sjaak Vrugt Axielijst 
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Aan de heer C.J. Pen  de heer L.J. Mulder 

lid van de gemeenteraad  lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood  Marcelisvaartpad 15 

2023 CG  Haarlem  2015 CS  Haarlem 

 

 

Aan de heer F.H. Reeskamp de heer J. Vrugt 

lid van de gemeenteraad  lid van de gemeenteraad 

Frederik Hendriklaan 35  Kerkhofstraat 31 zw 

2012 SG  Haarlem  2011 BK  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 24 april 2008 

status Koplopergemeente 

 

 

Geachte heren Pen, Mulder, Reeskamp en Vrugt, 

 

Op 25 april jl. heeft u namens de fracties van de CDA, GroenLinks, D66 en 

Axielijst vragen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de gemeenteraad 

gesteld over de status van de Koplopergemeente inzake homo-emancipatie. Wij 

hebben het antwoord op deze vragen als volgt vastgesteld. 

 

1 Wat houdt de kolopersstatus precies in? Graag bijlage met de ministeriële 

voorwaarden. 

 

Antwoord 

Op 17 april was Haarlem uitgenodigd een overeenkomst te tekenen inzake homo-

emancipatie. Haarlem zou met het tekenen van de overeenkomt tot de 

koplopergemeenten van de homo-emancipatie behoren. De G4 hebben reeds zo’n 

overeenkomst getekend.  

In de bijlage van deze brief treft u de overeenkomst aan. 

 

Haarlem wordt in een tweede tranche (najaar 2008) opnieuw in de gelegenheid 

gesteld om een overeenkomst te tekenen. 

Gemeenten die de overeenkomst tekenen krijgen de hulp van Movisie bij het 

opstellen van een activiteitenplan. De adviesuren van Movisie (een kennis- en 

adviescentrum voor maatschappelijke ontwikkelingen) worden bekostigd door het 

ministerie van OCW. De activiteiten worden vervolgens door Movisie getoets aan 

de hand van een keurmerk. Dit keurmerk is nog niet gereed. Het ministerie liet 

weten dat criteria die aan de activiteiten gesteld zullen worden o.a. zijn: het hebben 

van politiek en ambtelijk commitment en het beschikbaar stellen van voldoende en 

structurele middelen en formatie. Activiteiten worden niet op inhoud getoetst. Ook 

worden er geen eisen gesteld aan de aard en omvang van de activiteiten (anders dan 

dat ze homoacceptatie ten goede moeten komen). Het ministerie verwacht dat 

gemeenten uiterlijk medio 2009 starten met het uitvoeren van hun activiteitenplan. 

Per gemeente is er maximaal 75.000 euro beschikbaar. Het gaat om een eenmalige 

bijdrage.  
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2. Is de beslissing Haarlem niet aan te melden als koplopergemeente een 

weloverwogen keus, of laatste-moment-haastwerk? 

 

Antwoord 

Het college van B&W is weloverwogen tot het besluit gekomen om, op dit moment, 

geen gebruik te maken van het koploperaanbod van minister Plasterk inzake homo-

emancipatie. Hoewel het college het belang van homo-emancipatie onderstreept, is 

er voor gekozen om op donderdag 17 april j.l. geen Koploperovereenkomst te 

tekenen. Het ondertekenen van een dergelijke overeenkomst is voor ons een 

serieuze zaak die niet moet blijven bij het uitspreken vaan goede intenties. Op dit 

moment hebben wij, mede door een reorganisatie binnen onze gemeente, niet de 

benodigde personele kracht en middelen voorhanden om extra in te zetten op ons 

emancipatiebeleid. Wij hebben wel aangegeven bij het ministerie van OCW dat 

Haarlem graag bereid is goede praktijkvoorbeelden te delen met andere gemeenten 

en dat wij zeer geïnteresseerd zijn in ervaringen van andere gemeenten. 

 

3.  Waarom is deze beslissing niet aan de commissie Samenleving voorgelegd? 

 

Antwoord 

Het college van B&W heeft gemeend dat Haarlem, op dit moment, geen prioriteit 

geeft aan het profileren van zichzelf op het terrein van homo-emancipatie.  

Hoewel het college het belang van (homo-)emancipatie onderstreept is zij tot dit 

besluit gekomen omdat: 

 er op dit moment geen middelen en ambtelijke capaciteit vrijgemaakt 

kunnen worden om een krachtige impuls te geven aan ons homo-beleid; 

 onze stad heeft al een positieve en goede naam bij het rijk op dit punt (zie 

ook vraag 6) gebaseerd op huidig gevoerd beleid; 

 er eerst een gemeentelijk sexueel diversiteitsbeleid uitgewerkt wordt 

voorzien van een heldere gemeentelijke visie en meerjarig 

implementatieplan (zie ook vraag 4).  

 

4.  Heeft het college een visie geformuleerd op diversiteitsbeleid, en dan met name 

homo-emancipatie? Zo ja: wat houdt die visie in? 

 

Antwoord 

In de recentelijk verschenen Wmo-beleidsnota  wordt gesteld dat iedereen mee 

moet kunnen doen. “Ontmoeten, Verbinden en Meedoen” zijn hierbij drie 

kernwoorden.  In deze (concept) nota wordt het voorstel gedaan om op korte 

termijn een gemeentelijk sexueel diverisiteitsbeleid uit te werken met daarin als 

kernpunten: acceptatie, ondersteuning en veiligheid. Doelstelling van dit 

diversiteitsbeleid zal zijn de gelijke behandeling en acceptatie van homoseksuelen.  
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5.  Deelt het college onze mening dat er in Haarlem nog veel gedaan moet worden 

om homo-emancipatie te bevorderen? 

 

Antwoord 

Als college onderstrepen wij het belang van het bevorderen van homo-emancipatie.  

 

6. Wat gaat Haarlem doen om homo-emancipatie te bevorderen? 

 

Antwoord 

Haarlem behoort op dit moment tot één van de homovriendelijkste steden van 

Nederland (bron: Tweede monitor gemeentelijk homobeleid, Movisie, 2006). Wij 

zijn dat op basis van het tot op heden door ons gevoerde beleid. 

We zijn daar ook trots op en willen die status graag behouden. Vandaar dat Haarlem 

zich enige tijd geleden heeft gekandideerd voor het organiseren van Roze Zaterdag. 

Helaas is die eer naar de gemeente Den Haag gegaan. 

 

Haarlem onderhoudt, zoals eerder genoemd, sinds jaren structurele subsidierelaties 

met zowel het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland als het COC 

Kennemerland.  

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een onafhankelijke organisatie die 

werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het tegengaan van 

ongelijke behandeling. Om de komende jaren structureel beter inzicht te krijgen in 

een al dan niet vermindering van tolerantie en het al dan niet stijgend aantal 

incidenten m.b.t. homoseksualiteit en biseksualiteit richt het Bureau 

Discriminatiezaken het PINK panel op.  

 

Het COC Kennemerland is het kenniscentrum op het gebied van homoseksualiteit 

in de regio. Het COC is voor ons een actieve partner in bijvoorbeeld het geven van 

voorlichting op scholen. In een gesprek met het COC- Kennemerland zullen we de 

mogelijkheden onderzoeken om het bereik van de huidige projecten en activiteiten 

te intensiveren.  

In Haarlem zet een grote diversiteit van personen en organisaties zich in om alle 

Haarlemmers mee te laten doen in de Haarlemse samenleving. Deze activiteiten 

(gericht op emancipatie inde brede zin van het woord) hebben ondersteuning nodig. 

Daarom reikt de gemeente Haarlem dit jaar voor het eerst een Emancipatie Award 

uit. De organisatie van de Award is in handen gelegd van de Stichting Mondiaal 

Centrum Haarlem. 

 

7.  Met het koploperschap is in totaal 150.000 euro gemoeid (75.000 eigen 

bijdrage Haarlem en 75.000 subsidie OC&W), plus externe ondersteuning van 

een kenniscentrum en voorrangspositie tbv beleid Minister OC&W. Denkt het 

college zonder deze faciliteiten en lobby net zoveel te kunnen bereiken op het 

gebied van homo-emancipatie als wanneer Haarlem wel koplopergemeente 

zou zijn geworden? 

 

Antwoord 

Er is eenmalig 75.000 euro beschikbaar vanuit het Rijk. Om gedurende een reeks 

van jaren een gedegen emancipatiebeleid te voeren zijn veel meer middelen nodig 

dan 75.000 euro, nog afgezien van de benodigde ambtelijke capaciteit. 
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8.  Gaat Haarlem het Diekmann-huis realiseren? Zo ja: hoe wordt dit 

gefinancierd? 

 

Antwoord 

Het college is van mening dat het Diekmann-huis een landelijke voorziening is die 

niet door Haarlem betaald moet worden. Als het Rijk een dergelijke voorziening wil 

denken wij graag mee. 

 

9.  Kunnen we met kadernota voorstellen tegemoet zien ten behoeve van homo-

emancipatie en het realiseren van het Diekmann-huis? 

 

Antwoord 

U zult in de nog op te stellen nota gemeentelijk sexueel diversiteitbeleid (zie vraag 

4) geïnformeerd worden de mogelijkheden om het huidige beleid ten aanzien van de 

bevordering van homo-emancipatie, indien nodig, te intensiveren. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 


	Antwoord

