
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van de gemeente Hillegom van: 15 juli 2021

Onderwerp: Positieverbetering LHBTI’s in gemeente Hillegom

De raad,

constaterende dat
- LHBTI’s (mensen die behoren tot de groep lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 

biseksuelen, transgender- en interseksuele personen) een grote groep inwoners 
vormen van onze gemeente wanneer er wordt uitgegaan van een landelijk gemiddelde 
van zo’n 4 tot 7 procent van alle burgers;

- de landelijke acceptatie van LHBTI’s toeneemt, maar er nog steeds ruimte is voor 
verbetering, mede vanwege het fenomeen “schijnacceptatie”;

- LHBTI’s landelijk nog vaker slachtoffer zijn van misdrijf en geweld dan 
heteroseksuelen;

- er in Hillegom nog geen concrete maatregelen worden genomen om de positie en 
acceptatie van LHBTI’s te verbeteren,

overwegende dat 
- gemeenten een grote verantwoordelijkheid hebben voor zorg, welzijn en veiligheid van 

inwoners;
- gemeenten een wettelijke plicht hebben om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk 

gedrag tegen te gaan;
- gemeenten tevens een wettelijke plicht hebben om de sociale veiligheid binnen de 

gemeente te garanderen;
- de Regenbooggids voor gemeenten (Regenbooggids-voor-gemeenten-GHD2-2020.pdf) kan 

fungeren als onderlegger voor gemeentelijk beleid met betrekking tot LHBTI’s,

van mening dat 
- de gemeente zelf het goede voorbeeld dient te geven;
- de gemeente Hillegom een actievere rol moet hebben wanneer het aankomt op de 

positie en acceptatie van LHBTI’s;
- er concrete maatregelen opgenomen moeten worden in het huidige en nieuwe beleid 

om de positie en acceptatie van LHBTI’s te bevorderen en hiervoor de Regenbooggids 
voor gemeenten als onderlegger gebruikt moet worden,

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college
- te onderzoeken welke concrete maatregelen ter verbetering van de positie en 

acceptatie van LHBTI’s, op basis van de Regenbooggids, in Hillegom mogelijk zijn;
- en voor het eind van dit jaar een voorstel hierover aan de raad voor te leggen

en gaat over tot de orde van de dag.
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