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Inleiding:
Afgelopen weekend is veel ophef ontstaan over de Nashville-verklaring, waarin honderden
protestantse dominees zich uitspreken tegen de levensstijl van lhbt'ers. Door middel van het
omstreden pamflet willen zij betogen dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen
één man en één vrouw.
Bronckhorst is sinds 26-10-2017 een regenbooggemeente.
Vraag:
Hoe kijkt het college, als vertegenwoordiger van een regenbooggemeente aan tegen deze
discussie?

Antwoord:
Het college van Bronckhorst is er voor elke inwoner, ongeacht afkomst, religie, seksuele
geaardheid en gender.
Vraag:
Doet het college recht aan motie: 20171026 14?
Zo ja, graag meerdere argumenten/voorbeelden.
Antwoord:

Het programma Regenbooggemeenten dat was geïnitieerd vanuit het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is per 1 januari 2018 beëindigd. Omdat de motie van het
najaar 2017 is, konden we ons niet meer aansluiten bij dat programma. Wij zijn dus geen
officiële regenbooggemeente omdat dat niet meer mogelijk was.
Desalniettemin heeft het college in de geest van de motie gehandeld.
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de cijfers over acceptatie en de
veiligheidsbeleving van LHBTI+'ers in de Gemeente Bronckhorst. In het onderzoek zijn
rapportages m.b.t. discriminatiemeldingen meegenomen, ervaringen van (zorg)professionals
en zijn LHBT+-inwoners uit de gemeente naar hun ervaring gevraagd.
Daarnaast heeft er op 26 november 2018 een gesprek plaatsgevonden met mensen uit de
LHBTI+ gemeenschap uit Bronckhorst. Daarvoor is breed uitgenodigd. Ook waren er
mensen uit andere delen van de Achterhoek aanwezig. Dit was een heel goed en
constructief gesprek waarbij afgesproken is om in het voorjaar een nieuwe bijeenkomst te
plannen.
Eerder was al afgesproken dat de gemeente scholen en (sport)verenigingen stimuleert om
de dialoog over anders geaardheid en gender te voeren.
Vraag:
Welke acties zijn er ondernomen om uiting te geven aan de motie?
Antwoord:
• De gemeente Bronckhorst biedt haar inwoners toegang tot antidiscriminatievoorziening
Artikel 1. Inwoners kunnen hier klachten melden. Artikel 1 registreert de meldingen en
verleend onafhankelijke bijstand aan de inwoners.
• Er vindt (in ieder geval) jaarlijks regionaal overleg plaats tussen Artikel 1 Gelderland en de
Achterhoekse gemeenten.
• Vijftien LHBT+-inwoners hebben op 26 november 2018 een gesprek gevoerd met
burgemeester Marianne Besselink over hun ervaringen met veiligheid, sociale acceptatie en
normalisatie van andersgeaardheid in de Gemeente Bronckhorst;
• Actieve informatievoorziening is gedeeld met de raad (ingekomen stuk vergadering 8
november 2018, B4, actieve info Regenbooggemeente) waarin de volgende acties staan:
•
Medewerkers van de gemeente Bronckhorst krijgen de mogelijkheid de training
‘Aandacht voor transgendergevoelens bij cliënten’ te volgen. Dit is een training van Movisie
met als doel professionals in de sociale sector bagage mee te geven om het gesprek met
een cliënt aan te gaan.
•
De GGD verzorgt workshops voor jongerenwerkers en docenten om seksuele
diversiteit bespreekbaar te maken. We het brengen dit aanbod bij scholen onder de
aandacht. Dit aanbod helpt om op scholen een veilig klimaat voor LHBT+’ers te creëren.
•
Door aandacht te hebben voor seksuele diversiteit in beeldmateriaal van onze
communicatie-uitingen, geven wij een impuls aan de zichtbaarheid en emancipatie van de
LHBT+-groep.
•
Wij organiseerde op 26 november een gesprek met ervaringsdeskundigen om inzicht
te krijgen in hun ervaring wat betreft sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van
LHBT+’ers. De ervaringsdeskundigen kunnen de gemeente adviseren over mogelijke
vervolgacties. Dit gesprek wordt op 11 oktober aangekondigd via onze sociale media.
•
We hijsen jaarlijks de regenboogvlag op 11 oktober.
Vraag:

Wanneer kan de Raad een rapportage verwachten, naar aanleiding van genomen acties en
uitkomsten naar aanleiding van de motie?
Antwoord:
De eerste acties n.a.v. de Regenboogmotie kon u lezen in de actieve informatievoorziening
Regenbooggemeente, bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 8 november
2018. Een vervolg hierop met daarin aanbevelingen van enkele inwoners van de Gemeente
Bronckhorst kunt u in het voorjaar verwachten, gecombineerd met de jaarlijkse rapportage
van de monitor discriminatie van Stichting Art. 1.
Vraag:

Antwoord:

