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Onderwerp: LHBTI+ als onderdeel van inclusief beleid gemeente Houten

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 11 december 2018
Overwegende dat:

'

•t De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor mogelijk kwetsbare groepen waaronder
mensen met een beperking, LHBTľs, statushouders en ouderen.
'

(pagina 28 collegeprogramma 'Duurzaam, ondernemend, dichtbij')
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen
(hierna te noemen: LHBTI+) onderdeel zijn van inclusief beleid;
4 Vijf Houtense partijen voorafgaand aan de verkiezingen van 21 maart jl. het Regenboog
Stembusakkoord ondertekenden, waarmee zij aangaven zich te willen inspannen om maatregelen
op het gebied van LHBTH-emancipatie in de raadsperiode 2018 - 2022 uit te voeren op het
gebied van:
^ Inclusief beleid

y Bevordering van veiligheid
y Ondersteuning van jongeren
^ Ondersteuning van kwetsbare groepen
^ Bevorderen van zichtbare aandacht voor LHBTI+
Roept het College op:
1.
2.
3.

aan te geven wat er al binnen de gemeente Houten aan beleid is op het gebied
van LHBTI+
hoe invulling wordt gegeven aan de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in
het Regenboog Stembusakkoord.
de Houtense LHBTH-gemeenschap te betrekken bij het vormen van een
integraal inclusief beleid voor kwetsbare groepen.
Dit alles voorbereid in samenwerking met maatschappelijke partners, zoals
bijvoorbeeld het COC, het LHBT café Houten, onderwijs, zorgaanbieders, sportclubs,
Van Houten&Co, politie en GGDrll.
En de raad daarover voorafgaand aan de bespreking van de Perspectiefnota 2020 te
informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Tijm Corporaal Marcel van Gooswilligen Anneke Dubbink
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Acceptatie van LHBTK-ers is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Meer dan anderen hebben
LHBTI+'ers regelmatig te maken hebben met pesten, sociale uitsluiting en met uitsluiting op de
arbeidsmarkt, scholen en bij sportclubs.
4 300Zo van de jongeren denkt dat je seksuele geaardheid of genderidentiteit beter voor je kunt
houden en 40oZo van hen zou de vriendschap met hun beste vriend(in) verbreken als deze zou
aangeven homoseksueel te zijn (bron: SCP, 2013). Veel LHBTH-ers ‘kiezen’ er daarom
momenteel noodgedwongen voor hun geaardheid of genderidentiteit te verbergen;
4 Onder LHBTI+'jongeren is significant vaker sprake van depressieve klachten en
zelfmoordgedachten.
4 Onder oudere LHBTK-ers is vaak sprake van depressiviteit, eenzaamheid en een sociaal
isolement.
4 Beeldvorming over LHBTH-ers I seksuele diversiteit is nog regelmatig eenzijdig en niet conform
de werkelijkheid.
4 Het versterken van eigen kracht en het faciliteren van ontmoeting met gelijkgestemden waarin
(h)erkenning kan plaatsvinden vormt de kern van de LHBTK-emancipatie;
4 Gericht beleid vanuit de overheid zal een enorme steun in de rug betekenen voor de LHBTH-ers
en past bij het streven naar een inclusieve samenleving;
4 Volgens de LHBTI-monitor 2016 van het SCP kan AVo tot 70Zo van alle inwoners gerekend worden
tot de LHBTI-doelgroep. Daarmee gaat het in Houten statistisch gezien dus om ongeveer 2.000
3.500 inwoners; '
4 Movisie - het landelijke kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale
vraagstukken - geeft mogelijk interessante suggesties:
* https://www.movisie.nl/kennisdossiers/lhbt-emancipatie:
___ * https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-08/Regenbooggids-voor-eemeenten.pdf____________
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