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Reactie op informatienota Regenboogbeleid

Geacht college,
Donderdag 9 januari heeft de werkgroep LHBTi van de Participatieraad een
gesprek gehad over het Regenboogbeleid. We zijn bijgepraat over de
uitvoeringsmotie: Regenboogbeleid; doen we genoeg om te doen wat we
moeten doen.
De Informatienota die is opgesteld hebben wij dinsdag 14 januari besproken
in de vergadering van de Participatieraad.
De Participatieraad kan zich vinden in de vier voorstellen die zijn ingediend.
Wij zien graag dat deze uitgevoerd worden naast de reguliere activiteiten van
de Regenboogpartners. Over de voortgang van de uitvoering van deze vier
voorstellen worden we graag op de hoogte gehouden.
Zoals de motie al zegt doen we genoeg om te doen wat we moeten doen,
maar realiseren wij ons ook dat het slechts een begin is en nog niet genoeg.
Er is de komende jaren meer te doen.
Wij hebben een aantal adviezen die bijdragen aan een inclusiever
Regenboogbeleid.
• Nodig bij het opstellen van het Regenboogplan 2020 nieuwe partners
uit en voeg deze toe aan de Regenboogpartners.
• Ga in gesprek met scholen die nog geen GSA hebben.
• Blijf aandacht vragen bij sportverenigingen d.m.v trainingen van het
kader van de sportvereniging.
• Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren met een
migratieachtergrond over wat het betekent om anders geaard te zijn.
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We realiseren ons dat het budget, op dit moment, beperkt is. Het zou goed
zijn om het volledig beschikbare budget hiervoor in te zetten. Zoals wij
hebben begrepen blijft er soms geld over dat zou dus goed gebruikt kunnen
worden om meer te organiseren.
Tot slot ontvangen wij graag het Regenboogplan 2020 zodra dit klaar is.
Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

