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Geachte Raad, 

In deze informatiebrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van LHTBI en 

Regenbooggemeente. 

 

Regenbooggemeente 

In het coalitieakkoord staat vermeld dat “Wassenaar de Rijkssubsidie aanvraagt om als 

‘regenbooggemeente’ meer activiteiten te kunnen organiseren voor onze LHBTI-inwoners. De norm 

is dat iedereen wordt geaccepteerd ongeacht seksuele geaardheid, geslacht of gevoelens”. 

 

Voor deze Rijkssubsidie komt de gemeente Wassenaar helaas niet in aanmerking. De subsidie is 

voor gemeenten van 50.000 of meer inwoners. Dit weerhoudt ons er vanzelfsprekend niet van om 

bij alles wat we doen rekening te houden met het feit dat al onze inwoners verschillend zijn en 

iedereen naar vermogen mee moet kunnen doen. 

 

We nemen samen met de andere gemeenten in de regio deel aan een overleg met Movisie en het 

COC, waarin aandacht wordt besteedt aan dit onderwerp en gekeken wordt naar verschillende 

activiteiten. Tevens wordt aandacht besteed aan praktische zaken waar in beleid rekening mee 

gehouden kan worden. 

 

Jongeren 

LHBTI voorlichting aan jongeren wordt gestimuleerd. Het jongerenwerk speelt hierbij een actieve 

rol. Zo waren ze in mei op de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie op het 

Adelbert College aanwezig met voorlichtingsmaterialen en een leuke quiz en stonden ze op deze 

dag op de Langstraat met een voorlichtingskraam.  

 

Voorkomen discriminatie  

Verder werken we als gemeente samen met het IdB (Inclusie en DiscriminatieBestrijding). Bij hen 

kunnen onze inwoners een melding doen wanneer ze zich gediscrimineerd voelen. Daarnaast geven 

zij allerlei voorlichtingen en kunnen ze ons adviseren bijvoorbeeld op scholen een les geven over 

vooroordelen en omgaan met discriminatie. 

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is 

aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op 

te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag.  
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Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een 

actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking 
van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein. Voor de gemeente 
Wassenaar geldt dat dit opgenomen is in de Uitvoeringsplannen Sociaal Domein bij het onderdeel 
‘Inclusief Beleid’. 

 
Het VN-Verdrag heeft als doel dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De 
samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om 
volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Bij het opstellen en uitvoeren van ons 
beleid houden wij altijd rekening met artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van de 
mensen dat stelt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. 
 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 

 

 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


