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Inleiding 
In de LHBTI-monitor scoorde Gooise Meren ‘slecht’ vanwege weinig beleid gericht op LHBTI’s en omdat er weinig aandacht is 
geweest voor de uitrol/aanpak van het regenboog stembus akkoord. Binnen Gooise Meren valt dit onder het inclusiebeleid. 
Graag zouden we meer zicht krijgen op of de punten uit het regenboog stembusakkoord ook inderdaad aandacht krijgen 
binnen dit beleid.  
Vandaar dat we de volgende vragen hebben: 
 

Algemene reactie 
Het regenboog stembusakkoord is in 2018 ondertekend door twee partijen uit onze gemeenteraad. Het is daarmee niet 
unaniem ondertekend en het vormt formeel niet het kader voor ons gemeentelijke beleid en uitvoeringsprogramma. 
Aandacht voor LHBTi is onderdeel van ons programma inclusie. De beleidsnota Toegankelijke samenleving vormt de basis 
voor ons uitvoeringsprogramma dat is vastgelegd in het Plan van aanpak inclusie (2018-2019). Deze beleidsnota is tot stand 
gekomen na een uitgebreide consultatie van inwoners en belangengroepen over de toegankelijke samenleving (nav VN-
verdrag Handicap).  
Het programma inclusie is een breder programma waarin aandacht is voor diverse groepen inwoners die uitsluiting ervaren. 
Aandacht voor LHBTi vormt onderdeel van het programma 2020-2021, dat momenteel in ontwikkeling is. 
 
Vraag 1 
Herkent de gemeente zich in de beoordeling ‘slecht’? 
 
Antwoord 
Zie de algemene reactie en het antwoord op vraag 6.  
Het college herkent zich niet in de beoordeling ‘slecht’. Momenteel wordt in het kader van het programma inclusie gewerkt 
aan een uitwerking van activiteiten voor 2020-2021.  
 
Vraag 2 
Betrekt de gemeente belangenorganisaties, zoals het COC, bij de beleidsvorming? 
 
Antwoord 
Uitgangspunt van het programma inclusie is ‘niets over ons, zonder ons’.  Inwoners die zich identificeren als LHBTi en groepen 
die hun belangen vertegenwoordigen worden betrokken bij de voorbereiding van het Plan van aanpak inclusie.  
 
Vraag 3 
Wat doet de gemeente om zichtbaarheid (en daarmee acceptatie) van LHBTI’s te bevorderen? 
 
Antwoord 
Sinds 2018 wordt jaarlijks de regenboogvlag gehesen op Coming out day, ook verschijnt er dan een bericht op de 
gemeentepagina. Uitvoering van andere activiteiten voor/met LHBTi in het kader van het programma inclusie worden in 
2020-2021 gepland. Zodra dit is afgerond wordt de Raad hierover geïnformeerd. 
 
Vraag 4 
Is er contact met de scholen ten aanzien van ondersteuning en begeleiding om acceptatie te bevorderen? Zo ja, hoe bevalt 
dit? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
Dat is een van de mogelijke punten die bij de uitvoering in 2020-2021 opgepakt worden. Scholen doen zelf al het nodige (o.a. 
nav Paarse Vrijdag). Er wordt met scholen overlegd waar zij aanvullend op dit terrein ondersteuning kunnen gebruiken. 
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Vraag 5 
Wordt op gemeentelijke formulieren, ook in situaties waarin dit nodig is, nog gevraagd naar het geslacht van mensen? Zo ja, 
Waarom wordt deze keuze gemaakt? 
Wordt er in dit kader nagedacht over gender inclusieve aanspreekvormen en toiletvoorzieningen? Welke mogelijke acties 
kunnen we verwachten? 
 
Antwoord 
Bij Burgerzaken wordt dit niet meer gevraagd, behalve bij het proces eerste inschrijving in Nederland (1e registratie BRP) daar 
wordt het geslacht opgenomen. Dit is een wettelijke verplichting. 
De eventuele behoefte aan gender inclusieve aanspreekvormen en toiletvoorzieningen wordt mee genomen in de 
ontwikkeling van de plannen voor 2020-2021. 
 
Vraag 6 
Op welke manier is er aandacht voor de veiligheid van lhbti’ers? 
 
Antwoord 
Vooralsnog ontvangen wij hierover geen signalen. Uit ons jaarlijks overleg met de organisatie Artikel 1 blijkt dat er geen 
meldingen van discriminatie komen met LHBTi-achtergrond als reden voor discriminatie. 
 
Vraag 7 
Op welke manieren wordt er eventueel nog meer aandacht besteed aan de LHBTI-doelgroep in Gooise Meren? 
Hoe wordt hierover gecommuniceerd? 
 
Antwoord 
Zie algemene reactie en het antwoord op eerdere vragen, communicatie wordt onderdeel van het plan 2020-2021. 
 
Vraag 8 
Zijn er vanuit de samenleving signalen ontvangen die wijzen op ‘gaten’ in het beleid? 
 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 6. 


