
Intentieverklaring lokaal emancipatiebeleid  

lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders  

2012-2014  
 

Partijen: 

• De wethouder van de gemeente Amersfoort, Dhr. S.W. van 't Erve 

• De wethouder van de gemeente Amsterdam, Mw. A. van Es 

• De wethouder van de gemeente Arnhem, Dhr. H. Kok 

• De wethouder van de gemeente Den Haag, Dhr. K. Klein 

• De wethouder van de gemeente Deventer, Mw. M. de Jager-Stegeman 

• De wethouder van de gemeente Dordrecht, Dhr. H.P.H. Wagemakers 

• De wethouder van de gemeente Enschede, Mw. M.G.E. Koomen 

• De wethouder van de gemeente Groningen, Mw. J.A. Visscher 

• De wethouder van de gemeente Heerlen, Dhr. P. van Zutphen 

• De wethouder van de gemeente Leiden, Mw. R. van Gelderen 

• De wethouder van de gemeente Lelystad, Mw. M. Jacobs 

• De wethouder van de gemeente Leeuwarden, Dhr. M. Florijn 

• De wethouder van de gemeente Maastricht, Mw. M. Damsma 

• De wethouder van de gemeente Nijmegen, Dhr. B. Frings 

• De wethouder van de gemeente Rotterdam, Mw. K. Louwes 

• De wethouder van de gemeente Tilburg, Mw. M. Frenk 

• De wethouder van de gemeente Utrecht, Dhr. V. Everhardt 

• De wethouder van de gemeente Zwolle, Mw. N. Vedelaar 

Hierna te noemen: actieve LHBT-gemeenten 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap handelend als bestuursorgaan en als 

vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: de minister van OCW 

 

Begrippen 

• Homoseksuelen en transgenders: hiermee wordt gedoeld op de gehele populatie lesbiënnes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). 

 

Overwegende: 

• Dat Nederland internationaal koploper is als het gaat om de algemene acceptatie van 

homoseksualiteit en in de afgelopen decennia de homotolerantie in ons land is verbeterd; 

• Dat de acceptatie en homotolerantie op lokaal niveau kan verschillen in aard en omvang; 

• Dat elke gemeente in Nederland op basis van wet- en regeling mede zorg draagt voor onder 

meer de veiligheid en welzijn en maatschappelijke opvang van de inwoners; 

• Dat homoseksuelen en transgenders recht hebben op deze veiligheid en op een eerlijke kans 

op participatie en een gelijkwaardige behandeling;  

• Dat tegelijk de wethouders en de minister van OCW zich in dat licht zorgen maken over 

intimidatie en geweldsincidenten en uitingen van homovijandigheid en daarmee gepaard 

gaande gevoelens van onveiligheid bij veel homoseksuelen en transgenders;  

• Dat het daarom onacceptabel is dat homoseksuelen en transgenders bijvoorbeeld 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; 

• Dat vanuit deze overwegingen en zorgen in de periode 2008-2011 de minister van OCW en 18 

gemeenten samen een impuls hebben gegeven aan de homo-emancipatie op basis van de 

“koploperovereenkomst lesbisch en homo-emancipatiebeleid” (zie staatscourant 2 april 2008; 

• Dat de betrokken 18 gemeenten de lokaal behaalde resultaten op het terrein van sociale 

acceptatie willen behouden en ook in een oproep aan de minister van OCW hebben gevraagd 

om continuering van de gezamenlijke inzet voor dit doel; 

• Dat de minister van OCW in de komende jaren, tot en met 2014, daarom opnieuw een tijdelijke 

impuls wil geven aan het stimuleren van lokaal homo-emancipatiebeleid en in dat licht een 

meer landelijke dekking nastreeft via deelname van de 50 grootste gemeenten in Nederland. 

 

 

 

 



Komen het volgende overeen: 

 

1. Gezamenlijke doelstellingen 2012-2014 

Om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie verder te bevorderen willen de actieve LHBT-

gemeenten zich samen met de minister van OCW inspannen om in Nederland en waar mogelijk ook 

internationaal: 

• discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen en transgenders krachtig te 

bestrijden; 

• te bevorderen dat homoseksuelen en transgenders zich veilig(er) weten, weerbaar zijn en zich 

welbevinden op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale 

kring, en te bevorderen dat homoseksuelen voor hun seksuele voorkeur durven uitkomen;  

• te stimuleren dat homoseksualiteit en transgenderisme meer bespreekbaar wordt onder 

jongeren en in kringen waar dat nog taboe is en dat homoseksuelen en transgenders daarbij 

ondersteuning krijgen. 

 

2. Bijdrage actieve LHBT-gemeenten 

• De actieve LHBT-gemeenten zullen de gezamenlijke doelstellingen  ten aanzien van veiligheid, 

weerbaarheid en sociale acceptatie van homoseksuelen en transgenders vertalen naar lokale 

doelstellingen en een lokale aanpak voor de periode 2012-2014. Deze lokale doelen en aanpak 

zullen beschreven worden in een lokaal meerjarenplan 2012-2014. Gemeenten zullen – waar 

dat mogelijk is – ook internationaal aandacht vragen voor de rechten, emancipatie en 

veiligheid van homoseksuelen en transgenders.1 

• De actieve LHBT-gemeenten zullen zich inspannen om de (on)veiligheidsgevoelens onder LHBT 

en sociale acceptatie onder de lokale bevolking te monitoren. Gemeenten zullen zich daarbij 

tevens inspannen om in de monitor van de lokale GGD de door de landelijke GGD beschikbaar 

gestelde standaard en facultatieve vragen op te nemen over homoseksualiteit.  

• Kennis verzamelen en verspreiden onder gemeenten is belangrijk. Daarom stellen de actieve 

LHBT-gemeenten informatie beschikbaar over goede praktijkvoorbeelden aan MOVISIE. De 

actieve LHBT-gemeenten nemen zich voor om kleinere gemeenten in de regio te informeren 

over hun aanpak en op verzoek ook van advies te voorzien.   

• Gezien het belang van uitwisseling van goede ervaringen zullen de actieve LHBT-gemeenten 

zorgdragen voor evaluatie van de effectiviteit van hun activiteiten in het licht van de 

gezamenlijke en lokale doelen. Van de uitkomsten van de evaluatie zal inhoudelijk verslag 

worden gedaan. Dit verslag zal ter kennisgeving worden aangeboden aan de directie 

Emancipatie van het ministerie van OCW na afloop van de planperiode (uiterlijk 1 maart 2015).  

 

3. Bijdrage de minister van OCW 

• De minister van OCW zal zorgdragen voor landelijke monitoring van de 

(on)veiligheidsgevoelens onder LHBT en sociale acceptatie onder de bevolking via monitoring 

door het Sociaal Cultuur Planbureau (SCP).  

• De minister van OCW zal bevorderen dat de actieve LHBT-gemeenten waar nodig 

ondersteuning en advies kunnen krijgen van MOVISIE. De minister van OCW zal ook 

bevorderen dat het gemeentelijk homo-emancipatiebeleid hiertoe wordt gemonitord. Deze 

ondersteuning kan betrekking hebben op de vormgeving van het lokale meerjarenplan 2012-

2014 en het verspreiden van kennis over goede praktijken om de veiligheid en weerbaarheid te 

verhogen en sociale acceptatie te bevorderen en de internationale uitwisseling met gemeenten.  

• De minister van OCW zal de lokale meerjarenplannen van de actieve LHBT-gemeenten 

ontvangen en beoordelen in hoeverre de lokale plannen tegemoet komen aan de via deze 

intentie-verklaring gezamenlijke vastgestelde doelstellingen en op basis daarvan de financiële 

middelen ter beschikking stellen. De minister van BZK zal zorgdragen voor uitkering via een 

decentralisatie-uitkering.  

 

4. Landelijke informatie- en slotbijeenkomst 

                                                

1 Bijvoorbeeld: in stedenbanden en het Committee of the Regions van de EU en het Congress of local and 

regional authorities van de Raad van Europa 



• De actieve LHBT-gemeenten en de minister van OCW zullen samen met andere gemeenten in 

het voorjaar 2013 en na afloop van deze afspraken (voorjaar 2015) een landelijke bijeenkomst 

houden waarin opgedane kennis wordt uitgewisseld.  

5. Inwerkingtreding en looptijd 

• De wethouders van de actieve LHBT-gemeenten zullen in het college van B&W deze intentie-

verklaring met positief advies voorleggen, gericht op uitvoering van deze intentieverklaring op 

lokaal niveau in 2012-2014. 

• Het lokale meerjarenplan homo- en transgenderemancipatiebeleid 2012-2014 zal in het college 

van BenW worden vastgesteld en vervolgens uiterlijk 1 november 2011 ter beoordeling aan het 

ministerie van OCW worden toegezonden.  

• Het ministerie van OCW zal beoordelen in hoeverre het meerjarenplan tegemoet komt aan de 

gezamenlijke doelstellingen. Het ministerie van OCW zal de actieve LHBT-gemeenten uiterlijk 1 

december 2011 schriftelijk informeren over de uitkomst.  

 


