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Korte samenvatting:
Collegebrief

Op 9 november jl. heeft uw raad de motie LHBTQIA+ Monitor aangenomen. Ten aanzien van deze 
motie heeft het college volgende met u afgesproken: 

 Er wordt een inventarisatie gemaakt van landelijke en lokale onderzoeken naar de sociale 
acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+

 het college legt de belangrijkste uitkomsten van deze onderzoeken aan u voor. 

Uw raad heeft aangegeven om op basis hiervan de afweging te willen maken of vervolgonderzoek 
specifiek gericht op de Groningse situatie nog nodig is.

In deze brief geeft het college u een overzicht van beschikbare onderzoeken. 

Op basis van het bovenstaande concludeert het college dat het beeld dat het onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau schetst over de sociale acceptatie en veiligheid van lhbti+ inwoners, 
in hoge mate overeenkomt met de Groningse situatie. Het college vermoedt dat de situatie in 
Groningen soms zelfs iets rooskleuriger kan zijn in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten, 
omdat Groningen van oudsher een tolerante, gastvrije en progressieve gemeente is en er al vanaf 
2007 actief regenboogbeleid voeren. 

Het college heeft reeds eerder bij u aangegeven dat wij de beperkte financiële middelen die 
beschikbaar zijn voor het beleidsveld Diversiteit liever aan activiteiten dan aan onderzoek besteden 
omdat wij verwachten dat het beeld niet dermate af zal wijken. 
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U heeft aangegeven dat u op basis van de inventarisatie en de uitkomsten zoals beschreven in de 
voorliggende brief een afweging wilt maken of vervolgonderzoek  specifiek op de Groningse situatie 
nog nodig is. Dit is op 9 november jl. ook in de motie aangegeven. 

Agenderingsverzoek 

De indiende fracties gaan graag verder in gesprek over de inhoud van deze collegebrief. Volgens de 
indienende partijen (D66 / PvdD / S&S) laat de collegebrief bij uitstek zien waarom het gevraagde 
onderzoek meerwaarde heeft. Bestaand onderzoek blijkt sterk gedateerd te zijn en schetst een te 
fragmentarisch beeld. Ook baseert het college haar conclusie op vermoedens, terwijl het doel van 
het onderzoek juist is om vermoedens te bevestigen, danwel te bekrachtigen. Daarnaast 
interpreteert het college de invulling van de motie anders de indiende fracties.

De indieners willen het volgende bespreken:

- de onderzoeken aan de basis van de collegebrief : onderzoek is beperkt en gedateerd. Wat 
denkt het college dat er de afgelopen 12 jaar is gebeurd op gebied van emancipatie van 
LHBTQIA+-ers? Hoe verhoudt onderzoek uit 2009 en 2012 zich tot deze ontwikkelingen?

- De conclusie in de collegebrief : het college vermoedt dat de situatie in Groningen 
rooskleuriger is dan elders in het land: waaruit zou dit kunnen blijken? Hoe verhoudt dit zich 
tot de genoemde (zorgwekkende) cijfers? Ruim 1/3 van de discriminatie-incidenten bij de 
politie in 2021 had te maken met seksuele geaardheid. Bovendien blijkt meldings- en 
aangiftebereidheid onder de doelgroep laag, wat doet vermoeden dat het werkelijke aandeel
hoger zal zijn.

- De interpretatie van de aangenomen motie: de motie maakt specifiek dat dekking voor het 
onderzoek niet uit de bestaande financiële middelen voor het beleidsveld Diversiteit moet 
komen, maar uit de algemene reserve. Het argument om deze middelen niet in te zetten 
voor een onderzoek vervalt daarmee. Daarnaast heeft de raad besloten dat het onderzoek er
moet komen.

- De wenselijkheid en invulling van het onderzoek: hoe kan het beste inhoud en uitvoering 
worden gegeven aan het onderzoek om effectief te monitoren hoe het is gesteld met de 
gestelde diversiteitsdoelen in onze gemeente?

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
16 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid 
van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

De aanvraag is gericht op debat, er worden ook vragen aan het college gesteld. Daarom vindt 
bespreking plaats in één termijn.



 Voorzitter vraagt of bespreekpunten voldoende helder zijn of dat er behoefte is aan een korte 
toelichting.

 Het college krijgt de mogelijkheid om de vragen te beantwoorden die aan hen gesteld zijn.
 Fracties kunnen reageren en met elkaar in debat.
 Tot slot kan het college eventuele vragen die nog gesteld zijn beantwoorden en een eerste 

reactie geven in geval er moties vreemd zijn aangekondigd. 

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Aanvraag meerdere fracties.
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