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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Stand van zaken uitvoering plan van aanpak Regenboogstad Heerhugowaard naar aanleiding van
toezegging raadsvergadering d.d. 4 november 2019.
Inleiding
Sinds 2016 is de gemeente Heerhugowaard een Regenboogstad. In 2018 is door het college besloten
om de officiële status Regenboogstad te verlengen tot 2022 (BW18-0613). De reden tot aansluiting en
verlenging is het extra waarderen en ondersteuning bieden aan de LHBTI-community. Het doel van
het hebben van de status ‘Regenboogstad’ is dan ook de veiligheid, weerbaarheid en sociale
acceptatie van LHBTI-inwoners verder te bevorderen en te normaliseren. Als Regenboogstad heeft
een gemeente de verplichting om zich samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) in te zetten voor de doelgroep op zojuist genoemde gebieden. De gemeente doet
dit door het plan van aanpak (Bij19-050), geaccordeerd door het ministerie van OCW, uit te voeren.
De gemeente ontvangt echter geen financiële bijdrage van het rijk.
Kernboodschap
Het geactualiseerde plan van aanpak is leidend (Bij19-050). Er worden hierin verschillende wenselijke
resultaten benoemd, te weten 1. Heerhugowaard maakt de Regenboog zichtbaar 2. Sociale
acceptatie van iedereen is de norm 3. Pesten en sociale uitsluiting worden niet getolereerd.
De gemeente heeft zich het afgelopen jaar ingezet op deze drie lijnen en zal dit blijven doen.
Hieronder volgt een kort overzicht van de stand van zaken omtrent de uitvoering van het plan van
aanpak.
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1.Heerhugoward maakt de Regenboog zichtbaar.
De regenboogfeestdagen (zoals coming-out day of paarse vrijdag) worden gevierd. De gemeente hijst
de regenboogvlag op deze dagen. Daarnaast wordt er ruime aandacht besteed aan deze dagen via
de mediakanalen van de gemeente. De afdeling besteedt structureel aandacht aan de
regenboogfeestdagen en kijkt hoe zij dit gedurende het hele jaar meer zichtbaar kunnen maken.
Daarnaast wordt er gekeken hoe de regenboog meer permanent zichtbaar wordt in de gemeente.
Tot slot zal de gemeente Heerhugowaard dit jaar (2020) aanhaken bij de Gay Pride van Alkmaar.
2.Sociale acceptatie van iedereen is de norm.
Middelbare scholen krijgen voorlichting over de LHBTI-doelgroep op middelbare scholen. Daarnaast
spant de gemeente zich in om de acceptatie te bevorderen, bijvoorbeeld door een bezoek van de
wethouder op paarse vrijdag. MET Welzijn heeft een aandachtsfunctionaris LHBTI. Mogelijke signalen
worden opgepakt door de gemeente. Als er signalen komen dat een additioneel activiteitenaanbod
gewenst is, zal de gemeente hierover in gesprek treden.
3.Pesten en sociale uitsluiting wordt niet getolereerd.
De gemeente heeft een subsidierelatie met Artikel 1. Bureau discriminatiezaken. Voor eventuele
burgerinitiatieven in het kader van LHBTI kan een beroep gedaan worden op het Leefbaarheidsfonds.
Daarnaast heeft het maatschappelijke middenveld een belangrijke rol om pesten en sociale uitsluiting
bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld scholen.
In het plan van aanpak staan een aantal doelstellingen die nog worden opgepakt. Aangezien het plan
van aanpak tot 2022 loopt, zullen aan deze ambities gefaseerd uitvoering gegeven worden.
Daarnaast zal de samenwerking met Langedijk intensiever gezocht worden en willen de twee
gemeenten meer logische verbindingen leggen.
Consequenties
De gemeente Heerhugowaard blijft het huidige plan van aanpak uitvoeren en blijft zich profileren als
Regenboogstad.
Communicatie
De afdeling communicatie besteedt structureel via verschillende kanalen aandacht aan de doelgroep.
Dit gebeurt bijvoorbeeld op ‘LHBTI-feestdagen’.
Vervolg
De gemeente Heerhugowaard zoekt de samenwerking op met gemeente Langedijk en zet zich in voor
de LHBTI-doelgroep zoals beschreven in het plan van aanpak.
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