Rainbowvote.nu
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Partij

Partij voor de Dieren
Gemeente*

Apeldoorn
*Rainbowvote.nu biedt informatie over de
gemeenteraadsverkiezingen. Wij kunnen helaas géén
informatie plaatsen over stadsdeelcommissies en
gebiedscommissies.

Dit document bevat informatie die verstrekt is door de
hierboven genoemde partij. De weergegeven informatie en
opvattingen komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die
van rainbowvote.nu, COC of Movisie.
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Rainbowvote.nu
Inzet voor LHBTI’s
Afgelopen periode

Wat heeft de partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college
van B&W in haar eigen woorden gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo’s, bi’s,
trans- en intersekse personen (hierna: LHBTI’s)? (max. 200 woorden)waarvoor een
coördinerend wethouder verantwoordelij

De Partij voor de Dieren zet zich altijd in tegen discriminatie, rascisme, seksisme, en
andere vormen van uitsluiting.

Concreet heeft de Partij voor de Dieren zich de afgelopen tijd, samen met andere partijen,
ingezet voor een gaybrapad.
Wat de Partij voor de Dieren betreft was er een mooie lange loper in regenboogkleuren
gekomen over het Marktplein richting het Stadhuis. We zijn echter blij met het gaybrapad
dat nu bij het station ligt!
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Inzet voor LHBTI’s
Komende periode

Hoe wil de partij zich in de komende periode in de gemeenteraad en/of het college
van B&W inzetten voor LHBTI’s? (max. 200 woorden)m

De Partij voor de Dieren is een emancipatiepartij bij uitstek: zoals elk dier moet kunnen
leven naar zijn aard, moet ook elk mens kunnen leven naar zijn aard, ongeacht sekse,
gender of seksuele voorkeur. Wij zullen ons dan ook de komende vier jaar in blijven
zetten tegen discriminatie, racisme, seksisme, of andere vormen van uitsluiting.
Wat de Partij voor de Dieren betreft mag de gemeente Apeldoorn zich meer inzetten voor
LHBTI's, en mag deze inzet ook meer zichtbaar zijn.
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Regenboogkandidaten

Deze kandidaat raadsleden geven aan dat ze LHBTI zijn of dat zij zich bijzonder
inzetten voor LHBTI-emancipatie (max. 5 personen)

kandidaat

Plaats
op de lijst

LHBTI
ja
nee

1

Maaike Moulijn

1

2

Arjan Groters

2

3

Eke Havekes

5

4
5
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Stellingen

-- : zeer mee oneens; – : mee oneens; +: mee eens; ++ : zeer mee eens

ALGEMEEN

––

–

+

++

Aandacht voor LHBTI’s. De gemeente dient een inclusief beleid te voeren
met aandacht voor LHBTI’s.
Collegeprogramma. In het collegeprogramma dient een passage te
worden opgenomen over LHBTI-emancipatie.
Beleid en wethouder. Concrete voornemens over LHBTI-emancipatie
worden neergelegd in een beleidsnotitie of actieprogramma waarvoor een
coördinerend wethouder verantwoordelijk is.
Budget. Er dient meer budget beschikbaar te komen voor LHBTIactiviteiten en projecten.
Betrekken LHBTI’s. Het is belangrijk dat LHBTI’s en belangenorganisaties
worden betrokken bij de beleidsvorming.
LHBTI-organisaties. De gemeente dient LHBTI-organisaties te
ondersteunen.
Monitors. Het is belangrijk dat de situatie van LHBTI’s wordt
meegenomen in gemeentelijke monitors (jeugdmonitor,
veiligheidsmonitor, gezondheidsmonitor, etc.).
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Stellingen
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––

–

+

++

––

–

+

++

LBTI. In beleid en activiteiten dient er, behalve voor homomannen, ook
aandacht te zijn voor lesbische vrouwen, biseksuelen, trans- en intersekse
personen.
Regenbooggelden. Als de gemeente van de Rijksoverheid zogenaamde
Regenbooggelden ontvangt en deze vallen weg, dan dient de gemeente
meer eigen middelen beschikbaar te stellen voor LHBTI-emancipatie.

VEILIGHEID
Inzet voor veiligheid. De gemeente dient zich actief in te zetten voor de
veiligheid van LHBTI’s.
Politie. De gemeente dient te bevorderen dat de politie beschikt over
kennis, sensitiviteit en een aanspreekpunt voor LHBTI’s (bijv. een Roze in
Blauw-team).
Aangifte. De gemeente dient de aangiftebereidheid en goede registratie
van anti-LHBTI-geweld en discriminatie te bevorderen.
Pester verhuist. Bij pesten en onverdraagzaamheid in de woonomgeving
moet het uitgangspunt zijn dat de pester verhuist en het slachtoffer
beschermd wordt.
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Mannenontmoetingsplaatsen. Het is belangrijk dat de gemeente erkent
dat mannenontmoetingsplaatsen (MOP’s) in een behoefte voorzien en
dat ze een evenwichtig beleid voert, gericht op zowel de veiligheid van
gebruikers als op beperking van eventuele overlast.

JONGEREN & ONDERWIJS
Inzet voor jongeren. De gemeente dient zich in te zetten voor een
omgeving waar LHBTI-jongeren zich veilig en prettig voelen.
Acceptatie bevorderen. De wethouder dient basis- en middelbare
scholen aan te spreken op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te
bevorderen en biedt ze daarbij steun en begeleiding aan.
Ontmoeting. Het is belangrijk dat de gemeente activiteiten en
ontmoetingsmogelijkheden voor LHBTI-jongeren ondersteunt.
Professionals met expertise. Het is belangrijk dat instanties en
professionals die met jongeren werken voldoende expertise over LHBTI’s
hebben (denk aan jeugdzorgmedewerkers, jeugd- en jongerenwerkers,
etc.).
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–
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++
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–

+
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Regenboogvlag. Het is belangrijk dat de gemeente de regenboogvlag
hijst op LHBTI-feestdagen zoals Coming Out Dag en de Internationale Dag
tegen Homo, Bi- en Transfobie (IDAHOT).
Regenboogzebrapad. Het is belangrijk dat de gemeente zichtbaarheid
van LHBTI’s bevordert met bijvoorbeeld het aanleggen van een
regenboogzebrapad.
Evenementen. Het is belangrijk dat de gemeente LHBTI-evenementen
ondersteunt.
Informatie. De gemeente dient informatie aan te bieden over
gemeentelijke LHBTI-voorzieningen en (ook) foto’s te gebruiken
van bijvoorbeeld homo- en lesbische koppels en transpersonen in
gemeentelijk informatiemateriaal.

OUDEREN & ZORG
Inzet voor ouderen. De gemeente dient zich actief in te zetten voor een
omgeving waarin LHBTI-ouderen en LHBTI’s met een beperking zich veilig
en prettig voelen.
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LHBTI-vriendelijke zorg. De gemeente dient te bevorderen dat (ouderenen thuis-) zorginstellingen een LHBTI-vriendelijk beleid voeren en dat zij
beschikken over een Roze Lopercertificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg.
Ontmoeting. De gemeente dient ontmoetingsmogelijkheden en/of
LHBTI-vriendelijke dagbesteding te ondersteunen voor LHBTI-ouderen en
LHBTI’s met een beperking.
Hivpreventie. De gemeente dient een actief hivpreventiebeleid te voeren
met bijzondere aandacht voor risicogroepen zoals homomannen en
transpersonen.
Soa-tests. De gemeente dient te bevorderen dat risicogroepen, zoals
homomannen en transpersonen, zich snel en kosteloos kunnen laten
testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).

KWETSBARE GROEPEN
Inzet voor kwetsbare groepen. De gemeente dient zich in te zetten voor
een omgeving waarin kwetsbare groepen zoals biculturele en religieuze
LHBTI’s en LHBTI-asielzoekers zich veilig en prettig voelen.
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Ontmoeting. Het is belangrijk dat de gemeente activiteiten en
ontmoetingsmogelijkheden voor biculturele en religieuze LHBTI’s en
LHBTI-asielzoekers ondersteunt.
Veilige asielzoekerscentra. Wanneer er in de gemeente een
asielzoekerscentrum is, dient de gemeente de veiligheid van LHBTI’s daar
te bevorderen.
Opvang. Het is belangrijk dat de gemeente zorgt voor goede
ondersteuning, crisisopvang en/of doorverwijzing van biculturele en
religieuze LHBTI’s, die door hun identiteit in de problemen komen.
Gebedshuizen. De burgemeester dient op te treden tegen gebedshuizen
wanneer er signalen zijn dat daar haat tegen LHBTI’s gezaaid wordt.

DIVERSEN
Geslacht. Op gemeentelijke formulieren dient zo min mogelijk naar
geslacht te worden gevraagd.
Genderneutrale toiletten. In gemeentelijke voorzieningen dienen
genderneutrale toiletten aanwezig te zijn.
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Genderinclusief aanspreken. Het is belangrijk dat de gemeente burgers
waar mogelijk genderinclusief aanspreekt, bijvoorbeeld als ‘beste
bewoner’ i.p.v. ‘mevrouw’ of ‘meneer’.
LHBTI-vriendelijke werkgever. Het is belangrijk dat de gemeente en haar
uitvoeringsorganisaties als werkgever het goede voorbeeld geven en zich
inzetten voor een LHBTI-vriendelijk klimaat op de werkvloer.
Transgendervriendelijke werkvloer. Het is belangrijk dat de gemeente
en haar uitvoeringsorganisaties zich in het bijzonder inzetten voor een
transgendervriendelijk klimaat op de werkvloer.
LHBTI-vriendelijk sportklimaat. De gemeente dient samen met sportclubs
een LHBTI-vriendelijk sportklimaat te bevorderen.
Spreekkoren. Bij LHBTI-vijandige spreekkoren dient de gemeente
sportwedstrijden stil te leggen.
‘Homolijsten’. De gemeente dient te onderzoeken of zij zelf, of
bijvoorbeeld de politie, in het verleden lijsten van LHBTI’s bijhield,
of daardoor mensen gedupeerd zijn en of die mensen een vorm van
genoegdoening willen.
Alternatieve gezinsvormen. Het is belangrijk dat de gemeente bevordert
dat er ook woningen beschikbaar zijn voor alternatieve gezinsvormen,
zoals meeroudergezinnen.
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Tot slot
Verzenden
Dank voor het invullen van het formulier.
Sla het op met de naam van de gemeente en uw partij als bestandsnaam.
Daarna stuurt u het ingevulde formulier naar info@rainbowvote.nu.
Vermeld in uw e-mail graag duidelijk uw naam en functie in de partij.
Door inzending verklaart u door uw partij gemachtigd te zijn om het
formulier in te vullen.

Rainbowvote.nu kwam tot stand door samenwerking tussen
COC Nederland, COC lidverenigingen en kenniscentrum Movisie.
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