
 

Actieplan LHBTIQ+ beleid Wijdemeren 
 
 

Aanleiding 
Twee in de gemeenteraad aangenomen moties zijn de directe aanleiding voor het opgestelde 
uitvoeringsplan. De cijfers die in de inleiding tussen haakjes in de tekst staan, verwijzen naar 
de punten van beide moties en de invulling die daaraan gegeven is. 
 
Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de motie “Iedereen moet zichzelf 
kunnen zijn in Wijdemeren”. Deze motie verzoekt het college:  

(1) aan te geven wie de verantwoordelijk wethouder is inzake beleid voor LHBTI; 

(2)  de raad in 2019 inzicht te geven in wat er is aan beleid t.a.v. LHBTI binnen de 
gemeente Wijdemeren en of er hierover binnen de regio contacten zijn;  

(3) in 2019 in samenwerking met scholen, zorgaanbieders, sportclubs en overige 
maatschappelijke partners zoals politie en COC, een voorstel voor te bereiden voor 
beleid. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat de eigen kracht van LHBTI’s wordt 
versterkt en zij ervan overtuigd kunnen zijn dat zij volwaardig deel uitmaken van onze 
maatschappij;  

(4) daarbij gebruik te maken van de aanbevelingen en beschikbare capaciteit van 
kennisinstituut Movisie, zie: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/lhbt-emancipatie;  

 
Op 31 januari jl. is daarnaast de motie “Wijdemeren beken(t) kleur” aangenomen. Hiermee 
heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven  

(5) bij de eerst volgende vergelijkbare gelegenheid (naar aanleiding van de Nashville 
verklaring) de regenboogvlag uit te hangen;  

(6) de door een ruime meerderheid in de raad aangenomen motie ‘iedereen moet zichzelf 
kunnen zijn in Wijdemeren’ zo snel mogelijk uit te voeren door aansluiting te zoeken bij 
de zogenaamde Regenbooggemeenten.  

 

Inleiding 
Het college heeft inmiddels aangegeven dat (1) wethouder van Rijn verantwoordelijk 
wethouder is inzake beleid voor LHBTI. In dit voorstel wordt de lokale situatie en huidig 
beleid of gebrek daaraan toegelicht (2) en ingegaan op de Regenboogvlag (5). Ook doet het 
college een voorstel om te komen tot een in samenwerking opgesteld LHBTI beleid (3) door 
middel van het uitvoeren van een actie-agenda. Het hebben van een actie-agenda is een 
voorwaarde voor het tekenen van de Intentieverklaring Regenbooggemeente (6). Toetreden 
tot de regenbooggemeenten waarmee het Rijk een samenwerking heeft, met bijbehorende 
financiële middelen is echter niet mogelijk1. 
 
Op basis van de Regenbooggids voor gemeenten (4) wordt uitwerking gegeven aan stap 1 
tot en met 4 van het door Movisie beschreven stappenplan. Dit stappenplan is als volgt: 
Stap 1 - Verken wat er lokaal speelt  
Stap 2 - Sluit aan bij bestaand beleid 
Stap 3 - Stel een lokaal actieplan vast 
Stap 4 - Voer het beleid uit 
Stap 5 - Monitor en evalueer 
Stap 6 - Borg het beleid duurzaam 

                                                
1 Zie hiervoor ook de beantwoording van Kamervragen in bijlage 2 



 

 
Terminologie 
LHBTI is een veel gebruikte afkorting van lesbisch, homo, biseksueel, transgender, en 
intersekse. Steeds vaker wordt hierbij ook Q+ toegevoegd om alle andere variaties die niet 
binnen de gebruikelijke definitie van ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ vallen niet uit te sluiten. In de 
moties wordt de afkorting LHBTI gebruikt, maar in dit stuk wordt vanaf hier gekozen voor 
LHBTIQ+. 
 

Lokale situatie 
De Maatschappelijke Agenda (MAG) is het beleidsdocument voor de gemeente Wijdemeren 
omtrent de zorg voor en het welzijn van onze inwoners. De MAG staat voor een integrale 
aanpak. Wij sturen niet meer op deeloplossingen maar op een integrale aanpak van 
(maatschappelijke) vraagstukken2. Dat betekent dat we werken vanuit één agenda met 
gezamenlijke belangen en doelen. De visie en uitgangspunten die in de MAG zijn verwoord 
hebben betrekking op alle inwoners van de gemeente. Van specifiek beleid voor LHBTIQ+ is 
op dit moment geen sprake. Noch zijn signalen van lokaal actieve 
belangenvertegenwoordigers bekend. Regionaal vind op het Sociaal Domein nauwe 
samenwerking plaats in relatie tot beleid. Het onderwerp LHBTIQ+ is hier op dit moment geen 
onderwerp op de agenda. Om te komen tot het huidige voorstel is wel contact gezocht met 
buurgemeenten, en gebruik gemaakt van hun ervaringen. 

 
1. Aantallen LHBTI's in Nederland, Bron: Regenbooggids voor gemeenten, Movisie 

                                                
2 Bron: Algemene Uitgangspunten Maatschappelijke Agenda 2018-2021 



 
 

Cijfers 
Cijfers over de doelgroep binnen de gemeente Wijdemeren kunnen worden geabstraheerd 
vanuit landelijke schattingen en percentages. 
Het Sociaal Cultureel Planbureau hanteert voor het aantal mensen dat zichzelf als 
heteroseksueel ziet 94.2% en 5,8% als lesbisch, homo of biseksueel. In Wijdemeren zou het 
in dat geval gaan om 1372 personen in de laatste categorie. 

 

Antidiscriminatiebureau 
In 2017 en 2018 zijn geen meldingen binnen gekomen van discriminatie op basis van 
seksuele geaardheid. 
 

Scholen 
Wijdemeren heeft alleen basisscholen binnen haar gemeentegrenzen, geen voortgezet 
onderwijs. Ieder jaar wordt op veel basisscholen het project Lentekriebels uitgevoerd. De 
Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties 
en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te 
nemen. 
De basisscholen in Wijdemeren zijn regionaal gezien goed vertegenwoordigd in deelname 
aan deze week3. De gemeente heeft geen directe invloed op de activiteiten die een school 
aan haar leerlingen aanbied. Om te stimuleren dat scholen aandacht besteden aan seksuele 
diversiteit voor dit onderwerp subsidiemogelijkheid opgenomen in de Nota Subsidies 
Onderwijs. 
 

Aanhaken bij bestaand beleid 
Voor de doelgroep LHBTIQ+ kan sprake zijn van specifieke problemen, bijvoorbeeld door 
discriminatie of gevoel van onveiligheid. Daarom is het van toegevoegde waarde om in 
bestaand beleid of reeds geplande ontwikkelingen soms specifiek aandacht te besteden aan 
de LHBTIQ+ doelgroep. 
 
Wij zien hiervoor de volgende mogelijkheden: 

 
1. Gebruik van LHBTIQ+ beelduitingen in communicatie van de gemeente. Bijvoorbeeld 

door in plaats van een man-vrouw koppel een afbeelding te gebruiken van een same-
seks koppel. Hierbij zijn we afhankelijk va het materiaal dat in de beeldbanken 
beschikbaar is. 
 

2. De Antidiscriminatievoorziening (ADV) voor de gemeente Wijdemeren wordt uitgevoerd 
door Versa Welzijn in de vorm van Bureau Artikel 1. Een ADV heeft als doel om als 
onafhankelijk bureau bijstand te verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun 
klachten betreffende ongelijke behandeling. Zij adviseren en bemiddelen inwoners uit 
Wijdemeren die op welke wijze dan ook met discriminatie in aanraking komen en zich bij 
Bureau Artikel 1 melden. De gemeente kan zich inzetten de bekendheid van Bureau 
Artikel 1 te vergroten om op deze manier het bereik ook te doen toenemen. 

 

                                                
3 https://www.regiogv.nl/nieuws/week-van-de-lentekriebels-officieel-gestart/?bron=1739  

https://www.regiogv.nl/nieuws/week-van-de-lentekriebels-officieel-gestart/?bron=1739


 
3. In de Nota Subsidies Onderwijs is de optie opgenomen subsidie aan te vragen om in het 

onderwijs aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Scholen worden hiervan actief 
op de hoogte gebracht. 

 
4. De afdeling Burgerzaken hanteert de Handreiking uitvoeringsprocedures (HUP) van de 

Rijksoverheid. In de HUP staan de procedures beschreven om personen in te schrijven 
als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). De HUP beschrijft verder hoe 
gegevens in de BRP moeten worden gewijzigd en gecorrigeerd. De meest recente 
versie dateert uit januari 2019 en beschrijft nog niet de inschrijving van een persoon 
zonder geslachtsregistratie (ofwel een kruisje op de identiteitspapieren). Ook de 
systemen waar gebruik van wordt gemaakt bevat deze optie op dit moment niet. De 
HUP wordt regelmatig geactualiseerd. Deze actualisering vindt plaats na een wijziging in 
de wet- en regelgeving, nieuwe of gewijzigde circulaires of vinden plaats op verzoek van 
gebruikers. Wij zullen de ontwikkeling hieromtrent volgen. 

 
5. Op allerlei vlakken zijn ouderen die niet in het ‘heterohokje’ passen of die transgender 

zijn extra kwetsbaar. Zo is bekend dat lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen 
vaak terug de kast in gaan op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuizen naar een 
zorginstelling. Oudere LHBTIQ+ personen hebben gedurende hun leven vaak lange 
periodes meegemaakt waarin ze zich niet konden uitten zoals ze  dat wilden. Ook 
hebben ouderen in het algemeen, en LHBTIQ+ ouderen in het bijzonder, veel te maken 
met eenzaamheid. Het is daarom van belang dat deze doelgroep in het beleid met 
betrekking tot vergrijzing en eenzaamheid bijzonder de aandacht krijgt. Dit doen we door 
het onderwerp bespreekbaar te maken in de contacten die er zijn met 
verzorgingstehuizen, welzijnsorganisaties of ouderenbonden. Daarbij is bekend dat de 
gemeente Wijdemeren sneller vergrijst dan de Regio. Het komende jaar zal de impact 
van deze vergrijzing op het voorzieningenniveau in de gemeente in de bestaand of 
nieuw beleid worden opgenomen. 

 
6. Er zijn verschillende mogelijkheden om in de openbare ruimte uiting te geven aan het 

belang dat de gemeente hecht aan acceptatie van alle inwoners en dus ook LHBTIQ+. 
Bekende voorbeelden daarvan zijn regenboogpaden, verkeerslichten of 
regenboogvlaggen. Voor het hijsen van de regenboogvlag wordt in dit voorstel een 
vlaggenprotocol bijgevoegd. Voor overige uitingen adviseert Movisie een duidelijke link 
te maken met het lokale LHBTIQ+ beleid. Het is belangrijk er voor te zorgen dat 
samenhang bestaat tussen symbolen van LHBTIQ+ in de openbare ruimte en de 
wensen van de doelgroep in het LHBTIQ+ beleid. Daarom wordt voorgesteld nu niet 
over te gaan tot aanbrengen van dergelijke uitingen in de openbare ruimte, maar dit op 
te nemen in het vorm te geven LHBTIQ+ beleid. 

Lokaal Actieplan en uitvoering 
Voor uitvoering van het opgestelde actieplan is in de huidige begroting geen budget 
opgenomen. Bij onderstaande acties is daarom een voorstel ter dekking van de kosten 
opgenomen. 
 

- Burgerpanel 
Via het burgerpanel wordt een enquête uitgezet met betrekking tot LHBTIQ+. Door gebruik te 
maken van een zogenaamde ‘open link’ kan de enquête breder worden verspreid en ook 
worden ingevuld door inwoners die (nog) geen panellid zijn. 
Geschatte kosten € 4.000 
Dekking: Reserve Sociaal Domein 
Termijn: derde kwartaal 2019 



 
 

- Lokale verenigingen 
Aanschrijven van lokale verenigingen om hen voorbeelden te verstrekken van symbolische 
acties om het klimaat voor de LHBTIQ+ doelgroep te verbeteren. Wij hopen verenigingen 
hierbij bewust te maken van het eigen LHBTIQ+ beleid en de mogelijkheid deel te nemen 
aan de werkgroep (zie onder). Daarnaast is het mogelijk verenigingen aan te moedigen het 
vlaggenbeleid van de gemeente te volgen (zie pagina 6). Hierbij kunnen zij bij de gemeente 
een regenboogvlag opvragen. Hiervoor worden de regenboogvlaggen besteld bij de 
leverancier die per vlag een donatie doet aan het COC.  
Geschatte kosten: € 800 
Dekking:  
Termijn: derde kwartaal 2019 
 

- Werkgroep 
Er wordt een oproep geplaatst binnen de gemeente om geëngageerde inwoners te 
betrekken bij een in te stellen werkgroep. Deze werkgroep zal in eerste instantie een 
signalerende rol krijgen. Hoe zien betrokkenen de positie van LHBTIQ+ inwoners in 
Wijdemeren? Is hierop aanvullend beleid nodig? In welke vorm?  
De geschatte kosten bestaan uit kosten voor facilitaire zaken voor de werkgroep en inhuur 
van ambtelijke ondersteuning. 
Geschatte kosten: € 3.500 
Dekking: Reserve Sociaal Domein 
Termijn: vierde kwartaal 2019 

   
- Medezeggenschap 

Als blijkt dat werkgroep oordeelt dat aanvullend beleid noodzakelijk is, zijn juist de 
ervaringsdeskundigen en/of geëngageerde inwoners de aangewezen partners om dit beleid 
in samenwerking met de gemeente vorm te geven. In dit stadium wordt de informele 
werkgroep een formele medezeggenschap waarin specifieke maatregelen worden 
uitgewerkt, ter verbetering van de positie van LHBTIQ+ inwoners. Lokale initiatieven die 
bijdragen aan het LHBTIQ+ beleid moeten te zijner tijd geborgd worden in het dorpenbeleid. 
Op basis van de aanbevelingen van de werkgroep zal het benodigde budget voor de 
uitvoering van LHBTIQ+-beleid duidelijk worden. Dit zal aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Vanaf dit stadium is aansluiting bij de 
regenbooggemeenten mogelijk. 
Geschatte kosten: NNB 
Termijn: tweede kwartaal 2020 
 

Vlaggen 
Movisie stelt in haar handreiking het volgende ”Hang op LHBT-feestdagen de regenboogvlag 
uit”. Specifiek is het voorstel daarom om op de volgende dagen bij het gemeentehuis de 
regenboogvlag uit te hangen: 
 
Coming Out Day 
Op 11 oktober wordt er, op de zogeheten ‘Coming Out Day’, jaarlijks aandacht besteed aan 
het moment dat een LHTB-er openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt.  
 
Paarse Vrijdag 
Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur 
paars op school hun solidariteit kunnen tonen met LHBT-ers. In Nederland wordt de dag 
sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden.  



 
 
 
Internationale Dag Tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie 
De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (Engels: International Day 
Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), jaarlijks op 17 mei, is een dag waarop 
lhtb-organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de 
sociale onwenselijkheid daarvan. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting 
IDAHOT.  
 
Geschatte kosten: nihil 
 
 


