Motie 16.3: Alphen Regenboogstad (aangenomen)

Vreemd aan de orde van de raad
De Raad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 27 september 2018

Overwegende dat:
 6 procent van de samenleving lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender
is.
 Hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om de sociale
acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBT), seksuele diversiteit
nog steeds niet door iedereen wordt geaccepteerd.
 In 2017 46 steden de intentieverklaring ‘Regenboogsteden’ hebben getekend1,
waar voor de uitvoering door het Rijk middelen beschikbaar zijn gesteld,
 Onderzoeksbureau Panteia een positief advies heeft gegeven om de aanpak
regenboogsteden te vervolgen2
Constaterende dat:
 We een inclusieve maatschappij voorstaan waarin niet wordt gediscrimineerd op
basis geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke
beperking.
 Iedereen zich veilig en sociaal geaccepteerd moet kunnen voelen, dus ook
Alphense LHBT-inwoners.
 Het wenselijk is om een impuls te gegeven aan het stimuleren van LHBTemancipatie en acceptatiebeleid door uit te spreken een Regenboogstad te zijn.

1

https://www.movisie.nl/publicatie/lokaal-lhbt-beleid-regenboogsteden

Zie als voorbeeld de getekende intentieverklaring van de gemeente Hilversum:
https://hilversum.christenunie.nl/l/library/download/OZ1-andU50EiN6hx4DqocmFGqxQZ1PKkc/intentieverklaring+regenbooggemeente+hilversum+1705++1.docx?format=save_to_disk&ext=.docx?return_uri=%2Fk%2Fn6080%2Fnews%2Fview%2F1118778%2F43706
%2Fcolumn-hilversum-regenbooggemeente.html
2

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/09/20/evaluatieonderzoek
-regenboogsteden-2015-2017/Rapport_effecten_Regenboogsteden.pdf

Roept het college op:
 De intentieverklaring ‘Regenboogsteden’ te ondertekenen, of deel te nemen aan
het vervolg van dit traject met gemeenten en Rijk,
 Op basis van deze intentieverklaring een plan van aanpak op te stellen om de
veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de Alphense LHBT inwoners
te verbeteren en deze uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 aan te bieden aan
de raad,
 In dit plan van aanpak voorlichting op scholen te betrekken op het gebied van
LHBT-onderwerpen, om hiermee de sociale veiligheid en acceptatie van de
Alphense LHBT-leerlingen te bevorderen.
 Daarnaast, in samenspraak met onze inwoners te komen tot een voorstel voor de
aanleg van een regenboogzebrapad of een ander symbool van LHBT-acceptatie
in 1 of meerdere kernen van onze gemeente,

en gaat over tot de orde van de dag.
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