
 
 
 
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO aan het college van B & W  
Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen 
Betreft: Veiligheid voor LHBTQIA+ groepen 
Datum: 14 november 2022 
 
Geacht college, 
 
Begin dit jaar is het Regenboog-akkoord met vrijwel alle politieke partijen in de gemeente Groningen getekend. Een 
van de onderdelen is dat de gemeenten zich actief in zet om de veiligheid van de LHBTIQIA+ gemeenschap te 
vergroten. Dit lezen we ook terug in het coalitieakkoord. Hier wordt genoemd dat we streven naar een vreedzame 
samenleving waarin iedereen zich thuis en veilig kan voelen.   
 
De afgelopen tijd is ons een aantal incidenten ter ore gekomen dat het voor de LHBTQIA+-groepen niet zo veilig is in 
onze gemeente zoals we wel zouden willen.  
 
Het gaat om mishandeling van een homoseksuele man die geen aangifte durft te doen om dat hij zich schaamt. Het 
gaat om een Groningse ondernemer die voor zijn zaak door een groep jongeren wordt lastiggevallen en 
uitgescholden. Enkel omdat de regenboog vlag voor zijn zaak hangt. En dit was niet de eerste keer. Deze man voelde 
zich zo onveilig dat hij de politie heeft gebeld. Het antwoord wat hij kreeg was de vraag waarom hij belde. 
Uiteindelijk heeft hij de jongeren weg-gekregen. Zowel hij als de klanten in de zaak wisten niet wat ze ter plekke 
moesten doen, maar ook niet naderhand zoals het inschakelen van het Meldpunt Discriminatie Groningen. De politie 
belde kort daarna terug. Niet om te vragen of het goed met hem ging en of hij veilig was, maar om nogmaals te 
vragen waarom hij in zo’n situatie 112 belde.  
Het feit dat er nog veel van dit soort onveilige situaties voor LHBTQIA-groepen voorkomen, de reacties van hulp 
instanties in een enkel specifiek geval, en de onwetendheid om naderhand bijvoorbeeld het Meldpunt Discriminatie 
Groningen in te schakelen, maakt dat de PvdA de volgende prangende vragen heeft aan het de burgemeester en 
wethouders:  
 

1. Onveiligheid ontwricht niet alleen individuele levens maar ook de samenleving. Als samenleving en overheid, 
zouden we wat de PvdA betreft alles op alles moeten zetten om deze veiligheid te waarborgen. Zeker als het 
gaat om geweld en/of lastigvallen van mensen uit de LHBTQIA+ groepen. In dat licht, deelt de driehoek 
(bgm, om, politie) de opvatting van de PvdA dat het gewenst was geweest om in een dergelijke situatie zoals 
bovenstaand beschreven -maar meer in zijn algemeenheid in dergelijke situaties- wel op te treden?   

2. Is de burgemeester bereid in gesprek te gaan met de politie over of dit beleid is of een incident was?  
3. Wil het college, samen met het COC, het MDG, De nachtraad een campagne starten om slachtoffers en 

omstanders te informeren over de mogelijkheden wat te doen bij onveiligheid in de openbare ruimte?  
 
Momenteel is er, vooral aan de zijlijn, aandacht voor veiligheid en welzijn van deze specifieke groepen. De raad heeft 
afgelopen week ingestemd met een volgende stap in het inventariseren hoe het gesteld is met de acceptatie van de 
LHBTQIA+ groepen, ook in het veiligheid-plan worden ze genoemd. Maar wij hebben ernstig het gevoel dat dit niet 
genoeg is. “We staan er bij en we kijken er naar” is namelijk het gevoel wat ons bekruipt als we de schrijnende 
verhalen horen. We willen daarom het college oproepen om versneld, specifiek voor deze groepen, een actieplan te 
formuleren met de raad en met alle direct betrokkenen en de professionals en vrijwillige instellingen in onze 
gemeente waarin een aantal belangrijk onderwerpen niet alleen concreet worden uitgewerkt maar vooral in 
samenhangend beleid en dat we met elkaar kijken hoe we het effect en de resultaten hiervan komende jaren gaan 
monitoren.  



4. Is het college bereid bovenstaand concreet actieplan versneld te maken met alle betrokkenen zoals boven 
genoemd? Met daarin in ieder geval de, soms nieuwe, soms al deels ingezette maatregelen, in samenhang 
aan te pakken en te monitoren op effect? We denken dan in ieder geval aan: 

1. Veiligheid op straat en inzet politie indien nodig 
2. Veiligheid achter de voordeur; specifieke aandacht en expertise bij huiselijk geweld bij deze 

LHBTQIA+ groepen 
3. Welzijn van deze LHBTQIA+ groepen als het bijvoorbeeld gaat om acceptatie, aansluiting en 

eenzaamheid 
4. Zichtbaarheid LHBTQIA+ groepen in de uitingen binnen en vanuit de gemeente 
5. Voorlichting, maar vooral het aangaan van het gesprek, op scholen  

5. Is het college bereid hiervoor komende tijd financiële middelen te zoeken?  
 

Namens,  
 
 
Els van der Weele (PvdA) 
 
 
 


