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Dronten: geef homo’s de ruimte
Door landelijke wetgeving hebben lesbiennes, homo- en biseksuelen en trangenders 

(LHBT’s) vrijwel dezelfde rechten als heterokoppels. Maatschappelijke acceptatie 

en emancipatie gaan echter achteruit. Zo is hand in hand lopen er voor velen, ook 

in Dronten, niet bij en voelt men zich vaak niet veilig. Daarnaast lopen ze tegen 

specifieke problemen aan op het gebied van gezondheid en welzijn. 

De gemeente Dronten heeft nog geen LHBT-emancipatiebeleid en dat vindt GroenLinks 

zorgelijk. Niet alleen blijven we achter bij andere gemeenten, maar vooral mist een grote 

minderheidsgroep de (publieke) ondersteuning die zo belangrijk voor ze is. Met de WMO, 

jeugdzorg en participatiewet komen er nog meer verantwoordelijkheden bij voor de 

gemeente, waarbij specifieke LHBT-kennis vereist is. Om deze reden dient GroenLinks dit 

initiatiefvoorstel in en verzoekt het college om een pro-actief LHBT-emancipatiebeleid 

op te stellen. 

Situatie in Dronten

De situatie van LHBT’s in Dronten is onduidelijk. Er is nog geen onderzoek naar gedaan, 

dus representatieve cijfers ontbreken. Wel ontvangt de fractie van GroenLinks regelmatig 

signalen uit LHBT-kringen en spreekt ook werkgroep COC Flevoland (onderdeel van 

belangenorganisatie COC Zwolle) haar zorgen uit over (het gebrek aan) LHBT-emancipatie 

in de gemeente. Fysiek geweld is voorzover bekend niet aan de orde, maar problematiek 

op het gebied van gezondheid en welzijn is er wel degelijk. Daarnaast geven LHBT’s aan 

zich onveilig te voelen. Hand in hand door het dorp lopen is er niet bij en er is geen 

plek waar ze elkaar in het openbaar (met veilig gevoel) kunnen ontmoeten. Ook zijn er 

signalen over ontslag, gebrek aan voorlichting op scholen, scheldpartijen op straat en 

andere uitingen van ‘niet welkom zijn’.

Om de situatie van LHBT’s in Dronten in kaart te brengen, kan de gemeente expliciete 

LHBT-vragen opnemen in bijvoorbeeld de jeugd-, zorg- en ouderenmonitor. In zorg- en 

veiligheidsoverleggen kan specifieke LHBT-problematiek periodiek op de agenda worden 

gezet en gedocumenteerd en in organen als de WMO-raad kan de gemeente actief een 

LHBT voordragen als deelnemer zodat ook hun belangen op de kaart gezet worden. Ook 



kan de gemeente zich op actieve wijze in samenwerking met een welzijnsorganisatie 

zoals als bijvoorbeeld De Meerpaal en het COC inzetten voor LHBT-initiatieven. 

Argumenten

1. LHBT’s vormen een grote minderheidsgroep met specifieke aandachtspunten en 

problematiek;

2. Binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Dronten dient daarover voldoende 

kennis aanwezig te zijn;

3. Landelijke wetgeving zorgt voor nagenoeg gelijke rechten ‘aan de voorkant’, maar 

maatschappelijke acceptatie en emancipatie in de praktijk verminderen ‘aan de 

achterkant’;

4. Zowel signalen uit de omgeving van Dronten als landelijke trends en onderzoeken 

laten zien dat een actief emancipatiebeleid van de gemeente wenselijk is;

5. Door LHBT-emancipatie pro-actief bespreekbaar en zichtbaar te maken kunnen 

toekomstige problemen worden voorkomen of verminderd;

6. In veel gevallen kan specifiek emancipatiebeleid worden opgenomen in bestaand 

beleid, waardoor het nauwelijks extra investeringen vergt;

7. De transities van jeugdzorg, participatiewet en WMO naar de gemeente vereisen 

specifieke aandacht en kennis met betrekking tot LHBT-gerelateerde zaken;

8. De gemeente Dronten kan haar (formele en informele) invloeden bij derden 

(scholen, sportverenigingen, veiligheidsorganen, zorginstellingen en aanbieders van 

aanbestedingen) laten gelden om het welzijn van LHBT’s te verbeteren;

9. Omliggende gemeenten hebben al diversiteitsbeleid (zie o.a. De Roze Gemeentegids) 

en er zijn maatschappelijke organisaties en overheidsorganen die de gemeente 

kunnen adviseren en ondersteunen;

10. De gemeente Dronten kan de met landelijke wetgeving ingezette koers gemeentelijk 

doortrekken en een signaal afgeven naar de burgers;

11. Dronten geeft je de ruimte, dus óók LHBT’s.

Voorstel

Wij stellen u voor:

1. Het college van B&W de opdracht te geven om te komen tot een specifiek en pro-

actief LHBT-emancipatiebeleid voor de gemeente Dronten, waarin in ieder geval de 



volgende beleidsterreinen worden opgenomen;

•	 Veiligheid

•	 Sociale acceptatie

•	 Jeugd en onderwijs

•	 Zorg en ouderen

•	 Interne (ambtelijke) organisatie

•	 Externe organisaties en verenigingen

•	 Discriminatie

•	 Zichtbaarheid

2. Daarbij rekening te houden met de gevolgen van de decentralisaties van overheidstaken 

naar de gemeente;

3. De homo effect toets van Movisie uit te voeren als beleidsmatige nulmeting en de 

resultaten ervan mee te nemen bij het opstellen van het emancipatiebeleid;

4. Bij het opstellen van het beleid zoveel mogelijk budgetneutraal te werk te gaan maar 

waar nodig investeringen niet te vermijden;

5. Het emancipatiebeleid af te stemmen met omliggende regio’s en te toetsen aan 

criteria die door onder andere het Ministerie van OC&W, COC Nederland en Movisie 

zijn opgesteld;

6. Een manier te vinden waarop de welzijn, gezondheid en emancipatie van LHBT’s 

meetbaar wordt en daar structureel over te rapporteren;

7. Het LHBT-emancipatiebeleid en de resultaten van de nulmeting uiterlijk in september 

2014 aan de gemeenteraad van Dronten te presenteren.

Namens de fractie van GroenLinks,

Kevin Mol

Paul Vermast

Bijlagen:

1. Toelichting, cijfers en feiten

2. Homo Beleid Test

3. Handreiking gratis LHBT-beleid voor gemeenten


