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Constaterende dat: 

 Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om de sociale acceptatie van lesbische 
vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI); 

 recent gebleken is dat deze acceptatie niet altijd vanzelfsprekend is; 

 er ook in onze regio helaas regelmatig sprake is van intimidatie, geweldsincidenten en uitingen 
van vijandigheid;  

 de Grondwet van de Staat der Nederlanden in artikel 1 discriminatie verbiedt en in artikel 6 stelt, 
dat ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met 
anderen vrij te uit te dragen, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet;  

 de gemeenteraad van Haaren staat voor het gestelde in de Grondwet;  

 elke gemeente in Nederland medeverantwoordelijk is voor, en daarom zorg moet dragen voor 
onder meer gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en 
maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners; 

 het onacceptabel is dat LHBTI-inwoners op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport 
en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit of zich onveilig 
voelen; 

 het wenselijk is een impuls te geven aan het stimuleren van de emancipatie en acceptatie van 
LHBTI’ers; 

 Een landelijk project Regenbooggemeenten is ontstaan waarbij onder andere de Provincie 
Noord-Brabant en diverse Nederlandse gemeenten zich hebben aangesloten. 
 

Roept het College op: 
 

 Een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in de 
gemeente Haaren; 

 De gemeente Haaren aan te sluiten bij het landelijk project Regenbooggemeenten en dit ook 
actief uit te dragen; 

 Uiterlijk voor het zomerreces 2019 een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad en, zo 
nodig, een beknopt beleid gericht op inzet voor de acceptatie, veiligheid en gelijkheid voor 
LHBTI’ers aan de gemeenteraad voor te leggen.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

 



Toelichting: 
 
Wat willen de Regenbooggemeenten bereiken? 
 
1. De sociale acceptatie van LHBTI'ers verbeteren, met name onder jongeren, ouderen en in 

kringen waarin LHBTI nog een taboe is. 
2. Het tegengaan van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI'ers. 
3. LHBTI'ers weten zich gesteund en voelen zich veilig en weerbaar in de samenleving: op school, 

op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring. 
 

 
VVD Haaren: 
 
 
 
 
 
 
Boy Scholtze                                         Peter Stark 

 


