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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad. 

 

Vragen van de fractie van: WijApeldoorn 

 

Datum vragen: 17 mei 2022 

 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen (art. 34) Wij Apeldoorn 'Regenbooggemeente' 

 

Integrale tekst van de inleiding + vragen: 

Schriftelijke vragen van de fractie WijApeldoorn ingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde 

van de raad. 

 

Datum: 17 mei 2022 

 

Onderwerp: regenbooggemeente. 

 

Aanleiding: 

1. In februari 2021 is in de raad van de gemeente Apeldoorn besloten dat Apeldoorn, als laatste van 

de 100.000+ gemeenten, zich aan1 zou melden als regenbooggemeente. 

2. Bij het worden van een regenbooggemeente hoort tevens een intentieverklaring. Waarmee 

duidelijk de erkenning voor de LHBTI doelgroep wordt onderschreven.2 

3. Op de site van Movisie staat Apeldoorn niet als regenboogstad vermeld. Navraag leerde dat dit 

o.a. samenhangt met het niet tekenen van de intentieverklaring (zie bijlage 1). 

4. In mei 2021 gaf [toenmalig, red.] Wethouder Cziesso aan dat er geen apart regenboog beleid 

komt. 3 

5. [Toenmalig, red.] Raadslid Sunita Biharie (SP) stelde hierop: "Ik ben dit een beetje zat. Als er 

inclusief beleid moet komen, dan geeft het college niet thuis. Dat gebeurde ook met etnisch 

profileren. Het ís geen doelgroepenbeleid. Dit heeft alles te maken met gelijke rechten. Als je 

regenbooggemeente bent, hoort ondertekenen er gewoon bij." 

6. Op de site van de gemeente Apeldoorn staat alleen genoemd dat de raad besloten heeft om 

Apeldoorn uit te roepen tot regenbooggemeente. Ten onrechte staat hier “symbolisch uitgeroepen”. 

De motie om regenbooggemeente te worden spreekt niet van “symbolisch” regenbooggemeente 

zijn, maar van daadwerkelijk regenbooggemeente. Verder staan hier geen activiteiten, plannen, 

contactpersonen genoemd. 

7. In de Raadsbrief “Inclusie binnen de Gemeente Apeldoorn” van 6 september 20214 wordt over 

drie aspecten van inclusie ingegaan, waaronder LHBTI+. In de daarbij behorende bijlage II – 

Bevorderen van Inclusie van Drie Doelgroepen wordt een overzicht gegeven van reeds gestarte en 

geplande activiteiten. 

 
1https://indebuurt.nl/apeldoorn/nieuws/hoezee-apeldoorn-uitgeroepen-tot-

regenbooggemeente~125310/ 
2 https://www.movisie.nl/artikel/intentieverklaring-regenboogbeleid-erkenning-lhbtis 
3 https://www.gld.nl/nieuws/6903268/geen-apart-lhbti-beleid-in-regenbooggemeente-apeldoorn 
4 https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/action=view/id=25330 

 

Op grond hiervan heeft WijApeldoorn de volgende vragen: 

1. A) Waarom staat op de site van de gemeente Apeldoorn, 15 maanden nadat de raad besloten 

heeft tot het worden van regenbooggemeente, niets meer dan “de raad heeft besloten om 

‘symbolisch’ regenbooggemeente te worden”? B) Waarom wordt hier gesproken over symbolisch 

regenbooggemeente zijn? De motie spreekt namelijk over volwaardig regenbooggemeente worden 
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met alle verplichtingen en afspraken die daarbij horen. C) Heeft het college, naar aanleiding van de 

discussie in mei 2021, alsnog het voornemen om de intentieverklaring van OCW te ondertekenen? 

2. A) Kan het college aangeven of er een gemeentelijk plan van aanpak of beleidsplan gemaakt is 

om opvolging te geven aan de raadsopdracht om regenbooggemeente te zijn? B) Is het tevens 

mogelijk om een overzicht te krijgen van alle concrete activiteiten die de gemeente in de afgelopen 

15 maanden ondernomen heeft, om op welke wijze dan ook, vorm te geven aan het zijn van een 

regenbooggemeente? 

3. A) Is er binnen de gemeente een beleidsmedewerker(s) aangewezen die het regenboogbeleid 

vormgeeft en uitvoert? B) Wordt er door de gemeente actief contact opgenomen met 

(sport)verenigingen, stichtingen en bedrijven om de regenboog acceptatie bij hun organisatie te 

verbeteren? 

4. Kent de gemeente intern ook een intern regenboogbeleid en is er een vertrouwenspersoon binnen 

de gemeente op dit gebied aanwezig? 

5. A) Hoe zijn de inwoners van de gemeente Apeldoorn sinds februari 2021 door de gemeente op 

de hoogte gesteld dat Apeldoorn een regenbooggemeente is? B) Hoe zijn inwoners in het afgelopen 

jaar betrokken bij activiteiten omtrent het zijn van een regenbooggemeente? 

6. Welke activiteiten is de gemeente van plan om in het komende jaar werk te maken van het zijn 

van regenbooggemeente en het verbeteren van de LHBTI acceptatie? 

Pagina 3 van 4 Schriftelijke vragen van de fractie WijApeldoorn 

ingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raad. 

7. In de eerder genoemde raadsbrief en bijbehorende bijlage wordt gesproken over reeds 

ondernomen activiteiten (die ook al voor de motie werden ondernomen) en een aantal geplande 

activiteiten die niet hebben plaatsgevonden (zoals de bijeenkomst in het najaar en de 

ondertekening). Er wordt bijvoorbeeld ook gesteld: “een masterclass wordt aangeboden”, is ook 

bekend hoeveel van dit aanbod gebruik is gemaakt? Samenvattend: Is het mogelijk om de actuele 

stand van zaken - van de punten die in deze notitie van september 2021 staan - te krijgen (voor 

zover dit punt niet in eerder vragen al is beantwoord)? 

 

Namens de fractie WijApeldoorn, 

 

Lilian Haak, raadslid WijApeldoorn 

 

Bijlage 1: Samenvatting correspondentie met Movisie 

Vraag: In het overzicht op https://www.movisie.nl/artikel/regenboogsteden-overzicht . Staat 

Apeldoorn niet genoemd. Heeft de gemeente Apeldoorn zich al aangemeld? 

Antwoord: Hallo Lilian, Dank voor je bericht. De 56 gemeenten op de kaart in het artikel zijn de 

gemeenten die een intentieverklaring hebben getekend van OCW. Apeldoorn staat wel op Google 

Maps in kaart gebracht met een groene stip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

- 4 - 

Beantwoording vragen 

1. A) Waarom staat op de site van de gemeente Apeldoorn, 15 maanden nadat de raad besloten heeft 

tot het worden van regenbooggemeente, niets meer dan “de raad heeft besloten om ‘symbolisch’ 

regenbooggemeente te worden”?  

 

Antwoord: 

Op 11 februari 2021 is de Motie Vreemd Regenbooggemeente met een ruime meerderheid door de 

raad aangenomen. Hierop is de gemeente Apeldoorn formeel uitgeroepen tot Regenbooggemeente 

en als zodanig aangemeld bij kennisinstituut Movisie. Sindsdien wordt gemeente Apeldoorn ook als 

Regenbooggemeente vermeld op Google Maps en op de website van Movisie.1  

 

Dit kan verder worden toegelicht met de raadsbrief van 11 mei 2021.2 Daarin merkt het toenmalig 

college op dat ‘er al geruime tijd een lhbti+-beleid wordt gevoerd dat voldoende is om Apeldoorn een 

regenboogstad te noemen, als onderdeel van het bestaande diversiteits- en inclusiebeleid waarin 

centraal staat dat echt iedereen in Apeldoorn erbij hoort. Door Regenboogstad te zijn wordt dit 

uitgangspunt ten aanzien van lhbti+’ers een extra accent gegeven.’ 

 

Het college heeft het verzoek van de raad om de intentieverklaring ‘Lokale inzet voor lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen in het kader van de 

Regenboogstad’ met het ministerie van OCW aanvankelijk niet ingewilligd, omdat ambtelijke 

verkenning geen aanleiding zag voor specifiek beleid voor lhbti+’ers in aanvulling op het bestaande 

diversiteits- en inclusiebeleid; een beleid dat is gericht op een inclusief Apeldoorn waar iedereen zich 

welkom en veilig voelt met nadrukkelijk oog voor diversiteit.3 Aangaande een publicatie door Omroep 

Gelderland van 18 mei 2021 is hierover commotie ontstaan. Daarop hebben de raadsfracties toenmalig 

wethouder D. Cziesso verzocht om de intentieverklaring alsnog te tekenen, hetgeen op 22 juni 2021 

is gebeurd. Het collegebesluit is tevens ter kennisgeving naar de raad gestuurd.  

 

De Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling van 23 december 2021 richt zich onder meer specifiek 

op diversiteit en inclusie van Apeldoorners uit de lhbti+-gemeenschap en bevestigt nogmaals dat 

Apeldoorn vanaf februari 2021 een Regenbooggemeente is: een gemeente die zich met actief beleid 

inzet voor de acceptatie van lhbti+’ers.4 

 

Bovendien vermeldt het Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Handen uit de mouwen en aan de slag’ in Bijlage 

2 onder stelling 19 het volgende: ‘Apeldoorn blijft een regenbooggemeente. We blijven vol inzetten op 

mensenrechten, het tegengaan van discriminatie, racisme en uitsluiting.’5 

 

Wij zijn ons bewust dat het woord ‘symbolisch’ op de website in dezen op meerdere wijzen 

geïnterpreteerd kan worden. Met een werkgroep wordt daarom momenteel gesproken over 

aanpassingen in de berichtgeving over Apeldoorn als Regenbooggemeente en, ook op basis van de 

conclusies van de inwonersavond Regenbooggemeente op 14 juni 2022 (zie beantwoording vraag 

2A), wordt de informatie op de website rondom deze thematiek in de nabije toekomst verder aangevuld.  

 

 
1https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14ocLIz4QmD5sagczKlYgYZ7-

PwY&ll=51.972403253802554%2C5.657443858593769&z=8. 
2https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/search/action=showgd/item=24477/00_GTKND__Raadsbrief_stava_regenbooggemeente_
def.pdf. 
3https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/action=showdoc/gd=24477/00_GTKND__Raadsbrief_stava_regenboogg
emeente_def.pdf. 
4https://www.apeldoorn.nl/kadernota-mo, zie pagina 42. 
5https://www.apeldoorn.nl/fl-coalitieakkoord-apeldoorn-2022-2026-bijlage-wcag.html. 
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B) Waarom wordt hier gesproken over symbolisch regenbooggemeente zijn? De motie spreekt 

namelijk over volwaardig regenbooggemeente worden met alle verplichtingen en afspraken die daarbij 

horen.  

 

Antwoord: 

Apeldoorn is sinds februari 2021 formeel een Regenbooggemeente. Omdat het woord ‘symbolisch’ op 

meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden, wordt er momenteel gekeken naar aanpassingen van 

deze berichtgeving zodat er geen verwarring meer kan ontstaan over de status van Apeldoorn als 

Regenbooggemeente.  

 

Ook hier verwijzen wij naar het coalitieakkoord 2022-2026, waarin staat dat Apeldoorn een 

Regenbooggemeente blijft en dat het huidige college zich vol inzet voor mensenrechten en alle vormen 

van discriminatie, racisme en uitsluiting tegengaat.6  

 

C) Heeft het college, naar aanleiding van de discussie in mei 2021, alsnog het voornemen om de 

intentieverklaring van OCW te ondertekenen? 

 

Antwoord: 

Conform het collegebesluit van 22 juni 2021 is de intentieverklaring ‘Lokale inzet voor lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen in het kader van de 

Regenboogstad’ met het ministerie van OCW ondertekend door toenmalig wethouder D. Cziesso.  

 

2. A) Kan het college aangeven of er een gemeentelijk plan van aanpak of beleidsplan gemaakt is om 

opvolging te geven aan de raadsopdracht om regenbooggemeente te zijn? 

 

Antwoord: 

Bij het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Lokale inzet voor lesbiennes, homoseksuelen, 

biseksuelen, transgender- en intersekse personen in het kader van de Regenboogstad’  in juni 2021 

is geen gebruik gemaakt van de rijkssubsidie vanuit het Regenbooggemeentenprogramma van het 

ministerie van OCW, met daaraan gekoppeld een verplichting tot gemeentelijke cofinanciering en het 

opstellen van een 3-jarig beleidsplan gericht op acceptatie, emancipatie en veiligheid van lhbti+’ers. 

De gemeente Apeldoorn staat zodoende niet vermeld als 1 van de 56 deelnemers aan het 

Regenbooggemeentenprogramma op de website van Movisie.7 Er wordt desondanks wel intensief 

samengewerkt met Movisie, die de gemeente Apeldoorn ondersteunt vanuit het 

Regenbooggemeentenprogramma. 

 

In aanvulling op de ondertekening van de intentieverklaring is besloten om in gesprek te gaan met 

Apeldoornse lhbti+’ers en betrokkenen om te kijken welke behoeften zij hebben en op welke manier 

we als gemeente hierop kunnen aansluiten. Aanvankelijk zou er in het najaar  van 2021 een 

bijeenkomst worden georganiseerd om de behoefte aan gemeentelijke inzet als Regenbooggemeente 

in kaart te brengen. Deze inwonersbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Movisie en 

de belangenorganisaties COC Deventer, waar Apeldoorn onder valt, en Roze 50+. Er is in overleg met 

deze partijen eerder besloten om de inwonersavond alleen in fysieke vorm te houden, niet in digitale 

vorm. Wegens de corona-epidemie is deze bijeenkomst daarom uiteindelijk uitgesteld tot 14 juni 2022. 

Na de inwonersavond wordt er nog een aanvullende bijeenkomst georganiseerd met relevante 

maatschappelijke partners. 

 

 
6Ibidem. 
7https://www.movisie.nl/artikel/regenboogsteden-overzicht. 



 

 

 

 
 
 
 

- 6 - 

Op basis van beide bijeenkomsten wordt een actieplan Regenbooggemeente opgesteld, waarna 

besloten wordt over de verdere inzet binnen gemeente Apeldoorn. Het resultaat van deze 

bijeenkomsten is aldus bepalend voor de te ondernemen vervolgstappen. Indien uit de bijeenkomsten 

blijkt dat de inzet van gemeente Apeldoorn om meer financiële middelen vraagt, zal er alsnog 

rijkssubsidie worden aangevraagd binnen het Regenbooggemeentenprogramma van het ministerie 

van OCW.  

 

B) Is het tevens mogelijk om een overzicht te krijgen van alle concrete activiteiten die de gemeente in 

de afgelopen 15 maanden ondernomen heeft, om op welke wijze dan ook, vorm te geven aan het zijn 

van een regenbooggemeente? 

 

Antwoord: 

In de vragen wordt reeds verwezen naar Bijlage II van de raadsbrief ‘Inclusie binnen de gemeente 

Apeldoorn’ van 6 september 20218, waarin maatregelen zijn genoemd om de inclusie van lhbti+’ers te 

bevorderen. Deze zijn waar nodig aangepast aan de actuele stand van zaken, met dien verstande dat 

ook de activiteiten omtrent Apeldoorn als Regenbooggemeente hinder hebben ondervonden van de 

corona-epidemie:  

- Apeldoorn is sinds 11 februari 2021 Regenbooggemeente. Dit betekent dat we samen met 

allerlei partners (nog) meer beleid gaan voeren voor de acceptatie van lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen.  

- In juni 2021 is een intentieverklaring ondertekend met als inzet om uitsluiting en discriminatie 

van alle lhbti+-personen tegen te gaan. 

- Op 17 mei, de Internationale dag tegen lhbti+-fobie (IDAHOBIT: International Day Against 

Homophobia, Biphobia, Intersex and Transphobia) en op 11 oktober, Coming Out-dag, wordt 

de regenboogvlag in Apeldoorn gehesen. Op 17 mei 2022 is de regenboogvlag gehesen door 

wethouder Werk & Inkomen, Welzijn en Sport S. Biharie. Hieraan is aandacht besteed in zowel 

de interne als externe communicatie van de gemeente.  

- We werken samen met het kenniscentrum Movisie, die de gemeente Apeldoorn ondersteunt 

bij het organiseren van de inwonersbijeenkomst van 14 juni 2022 a.s. De aangestelde 

beleidsambtenaar (zie beantwoording vraag 3A) neemt deel in het kennisnetwerk Gelderland 

en Overijssel en is aanwezig bij de kennisateliers Regenboogsteden van Movisie. 

- Sinds begin 2021 vermelden we M/V/X bij onze vacatures. We merken dat vrouwen en 

transgenders zich meer aangesproken voelen wanneer we dit expliciet vermelden, in het 

bijzonder bij functies waarbij de functietitel de mannelijke variant is, zoals “medewerker team 

toegang” of “inkoopadviseur”.  

- Er is op ambtelijk initiatief met een werkgroep gesproken over inclusieve communicatie. 

- In 2018 heeft de gemeente de Charter Diversiteit ondertekend. Als gemeente zetten wij ons in 

voor een personeelsbeleid dat op meerdere fronten een afspiegeling van de samenleving 

vormt. Wij vergroten onze inclusie en diversiteit door meer aandacht te hebben voor het 

aannemen van bijvoorbeeld mensen met een beperking, lhbti+-personen en mensen met 

diverse culturele achtergronden. Daarnaast is het van belang dat we intern de doorstroom van 

collega’s bevorderen en het behoud van divers personeel vergroten. 

- We hebben een masterclass ‘objectief selecteren’ aangeboden aan collega’s en 

leidinggevenden die betrokken zijn bij de werving en selectie van nieuwe collega’s. Daarbij is 

er specifiek aandacht voor het brede spectrum van diversiteit, zoals ook hierboven benoemd. 

In 2021 is meegedaan aan Diversity Day, op 5 oktober. We willen het belang van alle vormen 

van diversiteit onderstrepen, zodat iedereen zichzelf kan én mag zijn. Dit dragen we actief uit 

 
8https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/action=view/id=25330. 
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om het bewustzijn in- en extern te vergroten. Bewustzijn begint natuurlijk bij onszelf, dus we 

hebben via A-net onze collega’s gevraagd om mee te denken over, en te participeren in, de 

voorbereiding. 

- We werken samen met COC Deventer en Roze 50+ om de inwonersbijeenkomst te 

organiseren. Dit samenwerkingsverband wordt ook na de bijeenkomst voortgezet. 

- De aangestelde beleidsambtenaar neemt zitting in de werkgroep voor Inclusief Sporten voor 

lhbti+’ers in Apeldoorn (zie beantwoording vraag 3B). 

 

3. A) Is er binnen de gemeente een beleidsmedewerker(s) aangewezen die het regenboogbeleid 

vormgeeft en uitvoert? 

 

Antwoord: 

Voorheen was het lhbti+-beleid onderdeel van het bredere gezondheidsbeleid. Nadat de gemeente 

Apeldoorn in februari 2021 is uitgeroepen tot Regenbooggemeente is er vraag ontstaan naar meer 

inzet op deze thematiek. Om het onderwerp voldoende aandacht te kunnen bieden is er daarom 

besloten om extra capaciteit toe te voegen. Per 1 april 2022 is er daartoe een beleidsadviseur 

Maatschappelijke Ontwikkeling aangesteld, die onder meer als opdracht heeft om met Apeldoornse 

lhbti+’ers en andere betrokken partijen in gesprek te gaan en op basis hiervan een advies uit te 

brengen aan het college in de vorm van een actieplan Regenbooggemeente. 

 

B) Wordt er door de gemeente actief contact opgenomen met (sport)verenigingen, stichtingen en 

bedrijven om de regenboog acceptatie bij hun organisatie te verbeteren?  

 

Antwoord: 

Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn9, waarvan de gemeente Apeldoorn één van de 

samenwerkingspartners is, onderschrijft in Deelakkoord 2 dat alle inwoners van gemeente Apeldoorn 

op een voor hen passende wijze met plezier hun vrije tijd moeten kunnen vullen met sport en bewegen. 

Dat is echter nog niet direct voor iedereen vanzelfsprekend. Sporten en bewegen moeten voor 

iedereen toegankelijk zijn, juist ook voor de kwetsbaardere doelgroepen in de gemeente Apeldoorn. In 

het kader van Inclusief Sporten is er om die reden een werkgroep rondom de lhbti+-doelgroep 

samengesteld. De gemeente Apeldoorn neemt deel aan deze werkgroep. Aandachtspunten van de 

werkgroep zijn o.a. inclusieve communicatie en inclusie binnen verenigingen.   

 

Tevens zijn wij ook in gesprek met het beroepsonderwijs, waaronder Saxion, in Apeldoorn over 

inclusief onderwijs. Daarnaast wordt er binnen het basis- en voorgezet onderwijs aandacht besteed 

aan seksuele, sekse- en genderdiversiteit vanuit het GGD-programma Gezonde School en zo nodig 

worden scholen hierin gefaciliteerd. Ook is er vanuit MEE Veluwe een consulent aanwezig die 

adviseert over cliënten en lhbti+. Daarnaast wordt er na de inwonersbijeenkomst nog een bijeenkomst 

voor maatschappelijke partners georganiseerd om de thematiek in verschillende sectoren te 

bespreken.  

 

4. Kent de gemeente intern ook een intern regenboogbeleid en is er een vertrouwenspersoon binnen 

de gemeente op dit gebied aanwezig? 

 

 

 

 
9https://www.apeldoorn.nl/ter/sport-en-beweegakkoord-apeldoorn/sport-en-beweegakkoord-apeldoorn-tekstversie.html. 
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Antwoord: 

In 2018 heeft de gemeente de Charter Diversiteit ondertekend. Gemeente Apeldoorn spant zich in 

voor diversiteit en inclusie binnen de eigen organisatie en voor een personeelsbestand dat op 

meerdere vlakken een afspiegeling van de samenleving vormt, ook wat lhbti+ betreft.  

 

Binnen gemeente Apeldoorn zijn een externe bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon 

aangesteld. Zij werken organisatie-breed en ondersteunen bij vraagstukken rondom ongewenst 

gedrag zoals discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, pesten, uitsluiting, intimidatie, 

agressie en geweld, en stalken, maar ook bij (vermoedens van) integriteitsschendingen. De 

vertrouwenspersoon is een klankbord, geeft indien nodig advies en biedt begeleiding bij eventuele 

vervolgstappen.  

 

5. A) Hoe zijn de inwoners van de gemeente Apeldoorn sinds februari 2021 door de gemeente op de 

hoogte gesteld dat Apeldoorn een regenbooggemeente is? 

 

Antwoord: 

Er is in de externe communicatie in 2021 aandacht besteed aan het uitroepen van de gemeente 

Apeldoorn tot Regenbooggemeente. Tevens is er in de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 

verder toelichting gegeven op het thema diversiteit van lhbti+’ers in de gemeente Apeldoorn.10 

Daarnaast is er op 17 mei 2022 zowel in de interne als externe communicatie aandacht besteed aan 

de Internationale dag tegen lhbti+-fobie (IDAHOBIT). Conform collegebesluit is deze dag de 

regenboogvlag gehesen aan de marktzijde van het gemeentehuis, hetgeen dit jaar persoonlijk door 

wethouder S. Biharie is gedaan.  

 

B) Hoe zijn inwoners in het afgelopen jaar betrokken bij activiteiten omtrent het zijn van een 

regenbooggemeente?  

 

Antwoord: 

Inwoners zijn via het netwerk van belangenorganisaties COC Deventer en Roze 50+ en via het netwerk 

van bij de betrokken beleidsambtenaar en wethouders bekende belanghebbenden geïnformeerd over 

de inwonersavond. Door de corona-epidemie heeft de inwonersbijeenkomst nochtans geen doorgang 

kunnen vinden, omdat de absolute voorkeur uitging naar een fysieke bijeenkomst, en er is hierover 

dan ook nog geen grootschalige externe communicatie geweest tot de aankondiging van de 

inwonersavond op 14 juni a.s..  

 

6. Welke activiteiten is de gemeente van plan om in het komende jaar werk te maken van het zijn van 

regenbooggemeente en het verbeteren van de LHBTI acceptatie? 

 

- Op 14 juni 2022 wordt de inwonersbijeenkomst Regenbooggemeente georganiseerd, in 

samenwerking met Movisie, COC Deventer en Roze 50+ om de verdere inzet van Apeldoorn 

als Regenbooggemeente te bepalen.  

- In navolging op de inwonersbijeenkomst wordt een bijeenkomst met betrokken 

maatschappelijke partners georganiseerd om te inventariseren wat er reeds op het gebied van 

Regenbooggemeente gebeurt binnen Apeldoorn. 

- Er wordt op basis van bovenstaande bijeenkomsten een actieplan Regenbooggemeente 

opgesteld, waarop de te ondernemen vervolgstappen worden bepaald.  

 
10https://www.apeldoorn.nl/kadernota-mo, zie pagina 42. 
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- Op basis van de bovenstaande bijeenkomsten wordt de informatievoorziening omtrent 

Apeldoorn als Regenbooggemeente op de website van gemeente Apeldoorn aangepast en 

uitgebreid.  

- Er is op ambtelijk initiatief met een werkgroep gesproken over inclusieve communicatie. 

- De gemeente Apeldoorn neemt deel aan lokale, regionale en nationale netwerkbijeenkomsten 

gericht op kennisdeling, intervisie en training op het gebied van lhbti+-thematiek.  

- Bij het station is in 2017 een Regenboogzebrapad aangelegd. Deze is wegens 

bouwwerkzaamheden tijdelijk weg en zal na de voltooiing hiervan rond de zomer van 2022 

weer hersteld worden. 

- In het programma Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling van Moviera wordt er in 

de gemeente Apeldoorn een webinar “Gendersensitief werken rondom geweld” aangeboden 

aan professionals. 

- Binnen het onderwijs wordt aandacht besteed aan seksuele, sekse- en genderdiversiteit en 

waar nodig worden scholen hierin gefaciliteerd, o.a. met het GGD-programma Gezonde 

School dat onder meer een programmaonderdeel heeft over relaties en seksualiteit.  

 

7. In de eerder genoemde raadsbrief en bijbehorende bijlage wordt gesproken over reeds ondernomen 

activiteiten (die ook al voor de motie werden ondernomen) en een aantal geplande activiteiten die niet 

hebben plaatsgevonden (zoals de bijeenkomst in het najaar en de ondertekening). Er wordt 

bijvoorbeeld ook gesteld: “een masterclass wordt aangeboden”, is ook bekend hoeveel van dit aanbod 

gebruik is gemaakt? Samenvattend: Is het mogelijk om de actuele stand van zaken - van de punten 

die in deze notitie van september 2021 staan - te krijgen (voor zover dit punt niet in eerder vragen al 

is beantwoord)?  

 

Antwoord: 

Zie hiervoor het antwoord bij vraag 2B.  


