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Motie voor de raadsvergadering van 25 juni 2019

Onderwerp: Schagen Regenboogstad 
Agendapunt: 13

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 25

Stemming, d.d.
Q aangenomen 
Q verworpen 
Q overgenomen 
Q ingetrokken vóór 

Itię griffier

constaterende dat;
Landelijk (en internationaal) de tolerantie op gebied van LHBTI+ afneemt 
Gemeenten een belangrijke rol hebben in het bevorderen van de sociale acceptatie van 
lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT);
Gemeenten met gerichte inzet en activiteiten ervoor kunnen zorgen dat vooroordelen, 
discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT's afneemt. Met als doel dat LHBT's zich 
gesteund, veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op 
het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun sociale kring;

Overwegende dat;
Alleen symptoombestrijding met bijvoorbeeld een regenboogzebrapad,-vlag of kunstwerk, 
onvoldoende recht doet aan de maatschappelijke beleving over LHBTI+ en de brede 
acceptatie van deze groep.
Schagen voor iedereen een kleurrijke, gastvrije en veilige stad wil zijn;
Positief en actief beleid bijdraagt aan breed maatschappelijke acceptatie van LHBTI+;
Een Regenboogstad jaarlijks van de rijksoverheid een bedrag ontvangt van 20.000,- euro om 
de emancipatie en het welzijn van Ihbti-personen te bevorderen;
Nederland inmiddels 53 Regenboogsteden heeft. Deze steden maken zich sterk voor het 
verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderen intersekse personen (LHBTľs);
Dit Schagen de kans biedt zich aan te sluiten bij de reeds 53 andere gemeenten die het 
convenant dat zich richt op sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse- 
conditie hebben ondertekenend

Roept het college op om;
De ambitie op zich te nemen om in navolging van vele andere gemeenten een 
Regenbooggemeente te willen worden;
Voor het eind van het jaar daartoe het convenant over Regenbooggemeenten te 
ondertekenen;
Beleid op het gebied van LHBTI dermate te ontwikkelen dat Schagen zich blijvend 
Regenbooggemeente zal mogen blijven noemen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting Regenboogstad

Een Regenboogstad is een stad in Nederland die actief de emancipatie, veiligheid en sociale 
acceptatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, alsmede van biseksuele, transgender 
en intersekse (Ihbti) personen bevordert en daartoe een subsidie ontvangt van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit project ging in 2007 van start en werd in 2018 
opnieuw verlengd tot 2022.

Een Regenboogstad ontvangt van de rijksoverheid jaarlijks een bedrag van 20.000,- euro om de 
emancipatie en het welzijn van Ihbti-personen te bevorderen. Dat houdt in dat de betreffende 
gemeente zich aansluit bij de intentieverklaring van de Regenboogsteden, een beleidsplan opstelt 
hoe met name op de terreinen ouderen, scholen en sport de sociale veiligheid en acceptatie 
bevorderd gaat worden en vervolgens de voortgang op deze gebieden monitort.


