
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

De gemeente Groningen zet de samenwerking met de minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap op het gebied van het lokaal emancipatiebeleid voor 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen 

(lhbti) ook in de periode 2019-2022 voort. Onlangs ondertekenden wij samen 

met 42 andere Nederlands gemeenten de intentieverklaring met de minister 

hierover. Groningen mag zich net als in voorgaande jaren weer 

regenbooggemeente noemen. 

 

De rijksgelden ad. 20.000 euro die aan de samenwerking verbonden zijn, de 

zogenaamde regenbooggelden, gebruiken wij als extra investering in ons 

lokale lhbti-beleid, bovenop de structurele gemeentelijke bijdrage van 30.000 

euro. 

 

Meerjarige doelen 

Wij hanteren sinds 2007 twee meerjarige hoofddoelen voor ons lhbti-beleid, 

te weten: 
• Het bevorderen van de sociale acceptatie; 
• Het verhogen van de zichtbaarheid van de lhbti-gemeenschap in de 

gemeente. 

 

Het zijn vooral het COC Groningen en Drenthe en het Platform LGBT 

Groningen die uitvoering geven aan deze twee hoofddoelstellingen. Het COC 

ontvangt hiervoor een bijdrage van 17.500 euro per jaar en het Platform een 

bedrag van 4.500 euro uit het hiervoor beschikbare gemeentelijke budget van 

30.000 euro. De resterende 8.000 euro is bedoeld als subsidiebudget voor 

onder meer de jaarlijkse regenboogweek en laagdrempelige activiteiten die 

een bijdrage leveren aan de twee hoofddoelen. 

   Regenbooggelden 2019-2022 
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Inzet regenbooggelden in de periode 2015-2018 

De afgelopen jaren  hebben wij het regenbooggeld ingezet voor onder meer 

de volgende activiteiten: 
• Het ontwikkelen van een protocol discriminatie en geweld tegen 

lhbti’s, een voorlichtingsfolder en -filmpje; 
• Het ondersteunen van een project om de arbeidsmarktpositie van 

transgenders te verbeteren; 
• Het verder vormgeven van de samenwerking in de Noordelijke regio, 

met onder meer Assen, Emmen, Leeuwarden en Zuidwest Friesland; 
• Het uitvoeren van een onderzoek naar genderneutraal communiceren 

vanuit de gemeente; 
• Het versterken van de functie van projectcoördinator bij COC 

Groningen en Drenthe, om de rol van het COC als netwerk- en 
samenwerkingspartner beter te kunnen waarborgen; 

• Het beschikbaar stellen van subsidies voor het organiseren van de 
jaarlijkse regenboogweek en andere laagdrempelige initiatieven 
gericht op de lhbti-gemeenschap. 

 

Regenbooggelden 2019-2022 

In samenspraak met het werkveld, waaronder COC Groningen en Drenthe, 

Studentenvereniging Ganymedes, Politie Noord Nederland, Discriminatie 

Meldpunt Groningen, Platform LGBT Groningen, Jimmy’s en een aantal 

organisatoren van lhbti-evenementen, hebben wij een drietal thema’s 

benoemd, waaraan wij de komen jaren extra aandacht willen besteden. Deze 

thema’s zijn: 

• Veiligheid 

• Professionaliseren 

• Verbinden 

 

Voor de uitwerking van deze thema’s zetten wij de regenbooggelden in. 

  

Veiligheid 

De komende periode zetten wij in op het gebruik van een applicatie, waarmee 

slachtoffers van discriminatie en geweld snel en laagdrempelig een melding 

kunnen doen. Wij onderzoeken in de eerste helft van 2019 welke bestaande 

applicatie het beste voldoet aan onze wensen en behoeften en die van de 

doelgroep. 

 

Professionaliseren 

Om de lokale en regionale samenwerking gestalte te geven versterken wij, net 

als in de periode 2015-2018, de projectcoördinatiefunctie van het COC 

Groningen en Drenthe. Dit stelt het COC beter in staat om de beoogde 

samenwerking tot stand te brengen voor met name die taken die de inzet van 

louter vrijwilligers ontstijgt. 
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Verbinden 

Wij onderzoeken samen met het werkveld de mogelijkheid om op een van de 

grotere lokale festivals een roze dag te organiseren, een bijprogramma waarin 

het thema lhbti centraal staat. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van 

het werkveld om naast de jaarlijkse regenboogweek in oktober, ook op een 

ander moment in het jaar op een positieve manier aandacht te besteden aan 

het dit thema.  

 

Vanaf 2021 of eerder als dit binnen de verdeling van het regenbooggeld 

mogelijk is (zie de paragraaf Financiën 2019-2022), werken wij samen met 

jeugdconsulenten van Jimmy’s, MBO-opleidingen op het gebied van ICT en 

het Platform LGBT Groningen aan de totstandkoming van een portal waarin 

alle informatie over het thema lhbti samenkomt. Een dergelijke portal 

ontbreekt nu nog in Groningen. 

 

Tot slot zetten wij de komende jaren in samenwerking met de 

nachtburgemeester in op een campagne voor jongeren. Deze sociale media 

campagne is vooral gericht op het zoeken naar overeenkomsten tussen alle 

Groningers, in plaats van het benadrukken van de verschillen. 

 

Financiën 2019-2022 

Op basis van het bovenstaande ziet het financiële plaatje voor 2019-2022 er 

als volgt uit: 

  
 

   

Activiteiten  2019  2020 2021 2022 

Meldingsbereidheid vergroten/applicatie 500       

Roze Zondag op een festival in Groningen 5.000  5.000 5.000 5.000 

Campagne gericht op jongeren 4.500  5.000     

Projectcoördinatie COC Groningen en Drenthe 10.000  10.000 10.000 10.000 

Lokale portal lhbti      5.000 5.000 

TOTAAL 20.000  20.000 20000 20000 

 

Diversiteitsbeleid 

Het lokale lhbti-beleid maakt deel uit van het bredere diversiteitsbeleid van de 

gemeente Groningen. Bij de uitvoering van het lhbti-beleid zoeken wij dan 

ook zo veel mogelijk inhoudelijke en financiële afstemming met de thema’s 

en doelen van het diversiteitsbeleid. Op deze manier zetten wij de 

beschikbare middelen zo gericht mogelijk in. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


