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Aan: de gemeentelijke formateur (Holland Rijnland)  
 
 
Betreft: LHBTI-beleid opnemen in college-akkoord 
 
 
Leiden, 17 april 2018 
 
 
Geachte formateur, 
 
Momenteel onderzoekt u de mogelijkheid van een nieuw collegeakkoord en het vormen van een college 
van Burgemeester & Wethouders. Verschillende partijen in uw gemeenteraad beschreven in hun 
verkiezingsprogramma’s plannen voor emancipatie/diversiteitsbeleid en namen deel aan 
Rainbowvote.nu de verkiezingssite van COC Nederland. Daarmee onderstrepen ze het belang van de 
emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en interseksepersonen (LHBTI’s). 
 
Wij stellen voor dat de onderhandelende partijen in het collegeakkoord een passage opnemen over 
LHBTI-emancipatie. 
 
Urgentie 
 
In ons land en in uw gemeente is veel bereikt voor LHBTI’s. Nederland was het eerste land ter wereld dat 
het huwelijk openstelde voor partners van gelijk geslacht. In de jaren zestig dacht nog bijna veertig 
procent van de bevolking negatief over LHBTI’s, nu is dat zeven procent. 
 
Toch is uw inzet voor LHBTI-emancipatie nog hard nodig. Want hoewel de meeste LHBTI’s in Nederland 
een goed leven hebben en de meeste mensen positief tegenover LHBTI’s staan, vindt een derde van de 
bevolking het aanstootgevend als twee mannen elkaar zoenen.  
 

- 7 op de 10 LHBTI’s krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. 
- 6 op de 10 passen hun gedrag aan om geweld te voorkómen.  
- Op school is ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord 
- 50% van de jongeren die ‘uit de kast’ zijn, werd het afgelopen jaar gepest met hun identiteit 
- Suïcidecijfers liggen onder LHBTI-jongeren bijna vijf keer hoger dan gemiddeld.  
- Acceptatie blijft achter in (orthodox) religieuze, Turks- en Marokkaans-Nederlandse kringen. 
- LHBTI-asielzoekers worden in de opvang geconfronteerd met bedreiging en discriminatie. 
- Transgenders, intersekse personen, biseksuelen en lesbische vrouwen worden geconfronteerd 

met specifieke vormen van discriminatie. 
 
Samen kunnen we gelukkig veel doen om ervoor te zorgen dat iederéén zich prettig, veilig en 
geaccepteerd voelt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Dat geldt 
voor individuen, maatschappelijke organisaties en het COC. Het geldt ook voor gemeenten.  
 
Met gerichte inzet en activiteiten kunnen gemeenten ervoor zorgen dat vooroordelen, discriminatie en 
geweld tegen LHBTI’s afnemen. Ze kunnen bevorderen dat LHBTI’s zich veilig en prettig voelen op school, 
op straat, op het werk, in de zorg, thuis, in de sport en in hun sociale kring. Dat is goed voor LHBTI’s én 
voor de gemeente. Het draagt bij aan een klimaat van tolerantie en verdraagzaamheid, waarin 
discriminatie taboe is en burgers weerbaar zijn. 
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Suggesties voor collegeakkoord  
Daarom stellen wij voor dat de onderhandelende partijen in het 
collegeakkoord een paragraaf opnemen over LHBTI-emancipatie.  
 
Daarin zouden tenminste de volgende onderwerpen aan de orde 
kunnen komen, die we uitwerken in de bijlage bij deze brief.  

1. De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI’s 
2. De gemeente bevordert de veiligheid van LHBTI’s 
3. De gemeente ondersteunt LHBTI-jongeren 
4. De gemeente ondersteunt kwetsbare LHBTI’s 
5. De gemeente bevordert de zichtbaarheid van LHBTI’s 

 
We verzoeken u om deze brief te overhandigen aan de onderhandelaars van de betrokken partijen en te 
bevorderen dat de maatregelen worden opgenomen in het collegeakkoord.  
 
Samenwerking 
COC Leiden is de LHBTI-belangenvereniging voor Holland-Rijnland. Wij hopen in de komende 
raadsperiode op een goede samenwerking met uw gemeente inzake LHBTI-beleid. 
 
We zien er naar uit om met u en de betrokken partijen te werken aan acceptatie van LHBTI’s in de 
gemeente. Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie of advies, dan kunt u uiteraard contact met 
ons opnemen. 
 
Met hartelijke groet,  
 
 
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg, voorzitter COC Leiden 
Ivo van Spronsen, bestuurslid Politiek en Diversiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Uitwerking suggesties collegeakkoord LHBTI-beleid 
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BIJLAGE: uitwerking suggesties voor collegeakkoord 
 
Hieronder vindt u een uitwerking van de suggesties voor een 
paragraaf over LHBTI-emancipatie in het collegeakkoord.  
 
 
1. Inclusief beleid voeren.  

De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI’s.  
• Het collegeprogramma bevat een passage over LHBTI-emancipatie, 

met concrete voornemens uitgewerkt in een beleidsnotitie of 
actieprogramma.  

• Er is voldoende budget, een coördinerend wethouder en een verantwoordelijk ambtenaar.  
• De gemeente betrekt LHBTI’s en belangenorganisaties bij de beleidsvorming.  
• De gemeente ondersteunt LHBTI-organisaties wanneer deze activiteiten organiseren.  
• Gemeentelijke monitors nemen ook de situatie van de LHBTI-gemeenschap mee en er is, 

behalve voor homomannen, ook aandacht voor lesbische vrouwen, biseksuelen, trans- en 
intersekse personen.  

 

2. Veiligheid bevorderen.  
De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTI’s.  

• Bij de politie is er een aanspreekpunt en wordt expertise over de aanpak van discriminatie 
bevorderd.  

• De gemeente stimuleert aangiftebereidheid en bevordert een goede registratie van anti-
LHBTI-geweld en discriminatie. 

• Ook heeft het antidiscriminatieloket  aandacht voor- en expertise over discriminatie van deze 
groep. 

 

3. LHBTI-jongeren ondersteunen.  
De gemeente zet zich in voor een omgeving waar LHBTI-jongeren zich veilig en prettig voelen.  

• De wethouder spreekt basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTI-
acceptatie te bevorderen.  

• De gemeente steunt onderwijsinstellingen en biedt of ondersteunt begeleiding om acceptatie 
te bevorderen en pesten aan te pakken.  

• En de gemeente ondersteunt activiteiten voor LHBTI-jongeren.  
• De gemeente bevordert dat jeugdzorgmedewerkers, jeugd- en jongerenwerkers voldoende 

expertise hebben over deze groep.   
 
 

4. Kwetsbare groepen ondersteunen.  
De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin kwetsbare LHBTI-groepen zich veilig en prettig 
voelen.  

• Voor al deze groepen ondersteunt de gemeente de organisatie van activiteiten en 
ontmoetingsmogelijkheden. Dan kunnen biculturele, religieuze LHBTI’s en LHBTI-asielzoekers, 
roze ouderen, LHBTI-mensen met een beperking en transgender-personen volwaardig 
meedoen aan deze samenleving.  

• De gemeente bevordert dat zorginstellingen beschikken over een Roze Lopercertificaat voor 
LHBTI-vriendelijke zorg. 
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• Wanneer er in de gemeente een asielzoekerscentrum 
is, bevordert de gemeente de veiligheid van LHBTI’s 
aldaar.  

• Op gemeentelijke formulieren wordt zo min mogelijk 
gevraagd naar ‘geslacht’, in gemeentelijke 
voorzieningen zijn genderinclusieve toiletten 
aanwezig en burgers worden genderinclusief aangesproken.  

• De gemeente geeft het goede voorbeeld en is een LHBTI-vriendelijke 
werkgever. 

 

5. Zichtbaarheid bevorderen.  
Zonder zichtbaarheid geen acceptatie. De gemeente bevordert zichtbaarheid onder meer door 
evenementen te ondersteunen, door ook foto’s van LHBTI’s te tonen in gemeentelijke folders en 
informatiemateriaal, door op bijvoorbeeld Coming Out Dag en andere momenten de regenboogvlag 
te hijsen en met bijvoorbeeld regenboogzebrapaden. 

 


