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1. Inleiding 

Haarlem is een sociale en betrokken stad waarin iedereen mee kan doen of meetelt. Het 

college beschouwt de verschillen in cultuur, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, 

kennis, vaardigheden tussen de individuen binnen een groep in beginsel als een verrijking 

voor de stad. Diversiteit is een integraal onderdeel van ons beleid. Waar nodig komen we met 

specifieke maatregelen. Waar we kansen zien benutten we die.  

 

Met het koploperbeleid heeft Haarlem een driejarig programma waarmee het college samen 

met partners in de stad de acceptatie en emancipatie van de LHBT-gemeenschap1 in Haarlem 

bevordert. In de periode 2012 – 2014 is Haarlem één van de koplopergemeenten in Nederland. 

Doel en uitgangspunten zijn vastgelegd in het Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012 – 

2014 (Lokaal Actieplan). Gedurende deze drie jaar werkt Haarlem aan de uitvoering van het 

Lokaal Actieplan. Nu medio 2014 zijn we bezig met de uitvoering van het laatste jaar.  

 

Aan de commissie Samenleving is, tijdens de vergadering van 19 september 2013, toegezegd 

om in 2014 met een evaluatie van het Lokaal Actieplan te komen. Hiermee kunnen leden van 

de commissie zich een mening vormen over de periode na 2014. Met de rapportage 

‘Evaluatie Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012 – 2014’ voldoen wij aan deze 

toezegging. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt de rapportage ‘Evaluatie Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012 – 

2014’ vast. 

2. Het college besluit de inzet voor de emancipatie van de LHBT-gemeenschap en 

diversiteit te continueren. 

3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties.  

4. De betrokkenen worden geïnformeerd.  

5. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.  

 

3. Beoogd resultaat 

Een evaluatie van de inzet en het effect van het koploperbeleid van 2012 tot nu toe zoals 

vastgelegd in het Lokaal Actieplan.  

 

4. Argumenten 

Het voldoet aan de toezegging aan de commissie Samenleving 

Met het vaststellen van de evaluatie van het Lokaal Actieplan voldoet het college aan de 

toezegging aan de commissie Samenleving.  

 

Samengevat blijkt uit de evaluatie dat de inzet bij de uitvoering van het Lokaal Actieplan 

bijdraagt aan: 

 

 De weerbaarheid en veiligheid van LHBT – ouderen  

De inzet draag bij aan de weerbaarheid en veiligheid van de ouderen binnen de LHBT-

gemeenschap. Het sluit aan bij de hoofddoelstelling uit het Lokaal Actieplan ‘het 

                                                      
1
 LHBT staat voor Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders. 
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bevorderen van veiligheid, weerbaarheid en welzijn van homoseksuelen en transgenders 

op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring’. 

 

 Het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in het onderwijs  

De inzet draagt bij aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in het onderwijs 

en het brengt het onderwerp op een positieve manier onder de aandacht. Het sluit aan bij 

de hoofddoelstelling uit het Lokaal Actieplan ‘het bespreekbaar maken van 

(homo)seksuele diversiteit onder jongeren en in kringen waar dat nog taboe is en het 

ondersteunen van homoseksuelen en transgenders daarbij’. 

 

 De bevordering van veiligheid, weerbaarheid en welzijn van de LHBT-gemeenschap  

De inzet draagt bij aan het bevorderen van veiligheid, weerbaarheid en welzijn van de 

LHBT-gemeenschap. Dit sluit aan op de hoofdoelstelling van het Lokaal Actieplan ‘het 

bevorderen van veiligheid, weerbaarheid en welzijn van homoseksuelen en transgenders 

op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring’. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

6. Uitvoering 

 

Continueren inzet lhbt-emancipatie en diversiteit 

Wij continueren de inzet voor de emancipatie van de LHBT-gemeenschap en diversiteit door:  

 

 Het monitoren van het beleid  

We gaan door met het monitoren van het beleid door overleg met de partners en uit de 

uitkomsten van klachtenrapportages en onderzoeken. 

 

 De samenwerking tussen rijk en koplopergemeenten  

In het overleg met het Rijk bepleiten we, samen met de overige koplopergemeenten, een 

voorzetting van de landelijke samenwerking.  

 

 Het continueren van het Platformoverleg 

We continueren het halfjaarlijkse platformoverleg van de portefeuillehouder met  de 

koploperpartners over de uitvoering van het koploperprogramma. 

 

 Het hijsen van de Regenboogvlag  

Jaarlijks hijsen we op 11 oktober de Nationale Coming-Outdag de Regenboogvlag op het 

stadhuis, op de Raaks en straks (zo mogelijk) ook op de Zijlpoort. 
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7. Financiële paragraaf 

Voor het geval dat er geen bijdrage van het rijk komt voor koploper-activiteiten wordt binnen 

de uitvoeringsregeling diversiteitsbevordering met ingang van 2015 een bedrag van € 10.000 

geoormerkt voor koploper-activiteiten. De kosten worden gedekt uit het programma 

Maatschappelijke participatie, onderdeel Beleidsveld bevorderen zelfredzaamheid, 

kostenplaats 664501 - 44252.  

 

 

8. Bijlagen 

Rapportage ‘Evaluatie Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012 – 2014’ 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 


