
 
 
 
 
 

Intentieverklaring  
van de  

Regenboogsteden en de minister van OCW 
 

 

________________________  “  ________________________ 

 

In Nederland is iedereen gelijkwaardig, heb je de vrijheid om te houden 
van wie je wilt en zichtbaar jezelf te kunnen zijn. 

Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs 
mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op. 

 

Regeerakkoord 2017: Vertrouwen in de toekomst 

 

________________________  ”  ________________________ 

 
Ambities van wethouders en de minister van OCW 

 
De Regenboogsteden en de minister van OCW zetten zich in om de veiligheid, 
weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti-inwoners verder te bevorderen. Ze 

hebben daarbij de volgende ambities: 
 De sociale acceptatie van lhbti-personen neemt toe onder de hele bevolking, 

maar zeker onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nog een taboe is. 
 Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbti-personen 

nemen af. 

 Lhbti-personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, 
op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring. 

 
 

Aldus getekend,  
Gouda, 12 oktober 2018 

 
 
 

 
De wethouder van gemeente Haarlem 

  



De Regenboogsteden en de minister spreken het volgende af: 

 
Bijdrage van Regenboogsteden  

 
 De Regenboogsteden vertalen hun ambities naar lokaal beleid voor de periode 

2019-2022. Dat beleid stellen ze op met de direct betrokkenen. 

 De Regenboogsteden maken het regenboogbeleid (nog) effectiever door 
samenwerking tussen betrokken partijen te versterken. 

 De Regenboogsteden monitoren en evalueren resultaten en effecten van 
beleid. 

 Regenboogsteden richten zich op preventie én bestrijding van discriminatie 

van lhbti-personen, met specifieke aandacht voor lhbti-personen binnen het 
brede kader van discriminatie daar waar dit (nog) niet vanzelfsprekend is. 

 Het normaliseren van regenboogbeleid in die zin dat het de norm is om 
regenboogbeleid te voeren en ieder individu uit de lhbti-gemeenschap 
daadwerkelijk als gelijkwaardig wordt beschouwd. 

 Het regenboogbeleid (nog) beter borgen binnen bestaande kaders (diversiteit, 
emancipatie) en het (beter) verbinden met overig relevant gemeentelijk 

beleid bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, sport, veiligheid, preventieve 
jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsmarkt. 

 De Regenboogsteden geven het thema een vaste plaats in hun beleid. Ze 
stellen er ook budget en personeel voor beschikbaar.  

 De Regenboogsteden informeren kleinere gemeenten in de regio over hun 

beleid. Ook geven ze kleinere gemeenten die daar behoefte aan hebben 
advies en informatie voor hun lhbti-emancipatiebeleid. 

 De Regenboogsteden stellen goede voorbeelden uit de praktijk beschikbaar 
aan de minister en aan MOVISIE. 

 De Regenboogsteden stellen een equivalent budget en/of personele capaciteit 

beschikbaar als cofinanciering van het OCW budget.  
 

Bijdrage van de minister van OCW 
 
 De minister van OCW wil lokaal lhbti-emancipatiebeleid verder bevorderen, 

mede op basis van externe evaluatie van de samenwerking van 2015 – 2017 
en op basis van de oproep van wethouders (Van regenboog naar horizon) op 

23 juni 2017.  
 De minister van OCW stelt € 20.000 per jaar beschikbaar aan de 

Regenboogsteden. Voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht stelt de minister van OCW € 50.000 beschikbaar. 
 De minister van OCW zorgt voor ondersteuning en advies bij het 

regenboogbeleid van Regenboogsteden door kenniscentrum Movisie en voor 
een jaarlijkse landelijke bijeenkomst om ervaringen en opbrengsten van de 
Regenboogsteden uit te wisselen. 

 De minister van OCW laat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) volgen hoe 
de acceptatie van lhbti -personen zich ontwikkelt. 

 
Planning en looptijd 
 

De wethouders van de Regenboogsteden vertalen de intentieverklaring in een 
lokaal meerjarenplan, dat door het college van B en W wordt vastgesteld. Het 

plan wordt uiterlijk 1 maart 2019 ter kennisneming aan het ministerie van OCW 
voorgelegd. 


