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Reactie op advies Regenboogstad 

Geachte voorzitter en leden van de Participatieraad, 

Op 16 februari ontvingen wij uw advies over onze voornemens voor het 
regenboogbeleid over de periode 2015-2017. Hartelijk dank voor uw snelle 
advies. Hierbij onze reactie. 

U zegt onder de indruk te zijn van de hoeveelheid activiteiten die met het beperkte 
budget worden gepland, dat de ambitie en inzet van veel enthousiaste vrijwilligers 
hierin door straalt en dat het beleid voor minder discriminatie, meer acceptatie en 
meer veiligheid voor de LHBT-burgers in onze stad wordt voortgezet. Wij kunnen 
hier alleen maar mee instemmen. 

U vraagt in uw advies om extra aandacht voor voorlichting over LHBT op scholen. 
Ons inziens is er voldoende aandacht voor voorlichting over LHBT. Het COC 
Kennemerland en het Bureau Discriminatiezaken verzorgen deze voorlichting. 
Het COC heeft op de lokale conferentie Haarlem Regenboogstad (18 februari jl.) 
toegelicht dat zij veel aanvragen krijgen en nu een honderd voorlichtingslessen op 
het VMBO en het VWO verzorgen. 
De verantwoordelijkheid voor inhoud en uitvoering van het onderwijsprogramma 
valt onder de bevoegdheid van de schoolbesturen. De wethouder onderwijs stelt in 
het overleg met de schoolbesturen de wijze waarop zij omgaan met de positie van 
de LHBT'ers in het onderwijs aan de orde. 

In uw advies heeft u een aantal vragen en opmerkingen. Wij gaan hier puntsgewijs 
op in. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Inzake inclusief beleid 
U adviseert ons nader te omschrijven wat wij met inclusief beleid bedoelen. Bij de 
uitgangspunten voor het Haarlemse diversiteitsbeleid zoals verwoord in onze brief 
'Beschrijving van het Haarlems diversiteitsbeleid' van 21 januari 2014 geven wij 
aan dat diversiteit een integraal onderdeel van ons beleid is. Deze generieke 
invalshoek betekent voor ons dat diversiteit een integraal onderdeel is van het 
beleid en dat we hiervoor alleen specifieke aandacht vragen als daartoe aanleiding 
is. Haarlem volgt de ontwikkelingen, we spelen in op kansen en waar nodig komen 
we met specifieke maatregelen. Dit is wat wij onder inclusief beleid verstaan. Wij 
zijn overigens in overleg met uw adviesraad over een nadere invulling en 
verdieping van het onderwerp diversiteitsbevordering in de toekomst. Hierbij zal de 
invulling van ons inclusief beleid ongetwijfeld nog aan de orde komen. 

Inzake resultaten van het actieplan over de periode 2012 - 2014 
U raadt ons aan de resultaten en ervaringen uit de koploperperiode in de 
regenboognota op te nemen. Wij hebben in de nota verwezen naar de 'Evaluatie 
Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012 - 2014' die afgelopen zomer in de 
raadscommissie Samenleving is besproken. 

Inzake de hoofddoelen 
U adviseert om de beoogde resultaten van de hoofddoelen concreet en 
tijdsgebonden te benoemen. In het Lokaal Actieplan Regenboogstad hebben wij 
drie hoofddoelen benoemd voor de periode 2015 - 2017 en deze uitgewerkt in zes 
speerpunten. Hiermee leggen wij op hoofdpunten inzet en uitgangspunten voor het 
LHBT-emancipatiebeleid vast. De wijze waarop wij ons beleid monitoren en 
borgen staat verwoord in paragraaf 6 van het Lokaal Actieplan. Wij doen dit de 
komende jaren onder anderen door een enquête van het gemeentelijke Digipanel, 
door het Pink Panel van het Bureau Discriminatiezaken en door de jeugdmonitor 
Emovo van de GGD. We kiezen niet voor een apart onderzoek naar effecten en 
inzet voor de verschillende speerpunten en de hoofddoelen. De kosten voor een 
dergelijk onderzoek staat niet in verhouding tot het budget dat wij voor LHBT-
emancipatie ter beschikking hebben. 

Inzake verdeling budget over speerpunten 
U stelt dat u zich goed kan vinden in de verdeling van het budget over de 
verschillende speerpunten, maar dat u het speerpunt bijzondere doelgroepen wat 
onderbelicht vindt. Over de verdeling van het budget maken wij jaarlijks afspraken 
met de regenboogpartners waarbij zij met een voorstel komen voor de inzet van het 
budget. De prioriteiten verschillen hierin per jaar. In het 'Regenboogplan 2015' 
hebben de regenboogpartners aangeven dat zij in 2015 een aantal activiteiten op het 
terrein van 'roze multicultureel' organiseren en dat zij in 2015 een multireligieuze 
viering organiseren gericht op de bijzondere doelgroep 'orthodoxe religie'. Bij 
beide activiteiten hebben de partners zelf de kosten aangegeven waarvoor zij 
denken deze activiteiten te kunnen uitvoeren. Tijdens de lokale conferentie van 18 
februari is door de regenboogpartners nog een nadere toelichting gegeven over de 
uitvoering van het punt 'roze multicultureel'. Onze conclusie is dat het speerpunt 
bijzondere doelgroepen niet onderbelicht is. 
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Inzake doelgroep verstandelijk gehandicapten 
U merkt op dat de Verstandelijk Gehandicapten gemeenschap niet met name wordt 
genoemd. Het klopt dat deze doelgroep niet apart is vermeld bij het speerpunt 
bijzondere doelgroepen. Wij hebben van u vernomen dat u tijdens de lokale 
conferentie van 18 februari met de regenboogpartners hierover contact gehad en 
afgesproken heeft om hier gezamenlijk naar te kijken. 

Inzake het meten van resultaten 
Als de gelegenheid zich voordoet zullen we vragen over de acceptatie van de 
LHBT'ers opnemen (laten meeliften) in onderzoeken met een bredere thematiek. 
Aanzien er voor zover nu bekend geen onderzoek aandient dat zich hier voor leent, 
is de kans echter klein dat dit zich op korte termijn voordoet. Met de geplande 
peiling in 2016 over de attitude van de Haarlemmers tegenover LHBT-inwoners en 
bezoekers van de stad via het gemeentelijke digipanel is er in ieder geval een 
moment in de Regenboogperiode waarin we de peiling uit 2014 herhalen. 
Daamaast zal worden gevolgd welke landelijke onderzoeken en kennisbronnen 
informatie geven die ook voor de Haarlem context relevant is en waaruit mogelijk 
een vertaling naar de Haarlemse situatie kan worden gemaakt. 

Inzake de voortgang 
U vraagt om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang. Ieder half jaar is 
er bestuurlijk overleg met de regenboogpartners het zogenoemde platformoverleg. 
In dit overleg nemen we de voortgang, ontwikkelingen, activiteiten en resultaten 
van het regenboogprogramma door. Wij stellen voor dat u voortaan deelneemt aan 
dit overleg en nodigen u voor het komende overleg in de tweede helft van 2015. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethomiérs, 

de secretaris. 

J. Scholten mr. B.B. Schneiders 


