COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Op weg naar een Inclusieve samenleving

Te besluiten om
1. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het proces om te
komen tot een meer inclusieve samenleving met specifieke aandacht voor seksuele diversiteit.

Inleiding
Het vorige college is op verzoek van de gemeenteraad aan de slag gegaan met inclusie. Stapje voor
stapje willen we op weg om een inclusievere samenleving te zijn, waarin iedereen meetelt en gewoon
mee doet. In bijgaande notitie wordt u geïnformeerd over het proces om te komen tot een meer
inclusieve samenleving. Hierbij werken we onder andere met Dynamische Inclusie Agenda. Deze
ontvangt u hier ook bij.
Het nieuwe college heeft nadrukkelijk de wens om hierbij ook specifiek aandacht te geven aan
seksuele diversiteit (LHBTI-beleid).

Beoogd effect
Het huidig college en de gemeenteraad te informeren over het proces om te komen tot een meer
inclusieve samenleving, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar seksuele diversiteit.

Argumenten
1. Op weg naar een meer inclusieve samenleving vraagt gemeentelijke inzet.
Op 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad een motie ‘KRIMPEN AAN DEN IJSSEL INCLUSIEF’
aangenomen. Hierbij onderschrijft de gemeenteraad dat “alle Krimpense inwoners erbij horen en wij
elkaar in Krimpen aan den IJssel waarderen ongeacht je leeftijd, religie, seksuele geaardheid,
culturele achtergrond, inkomen, politieke voorkeur, visie op de samenleving, gender, talenten of
beperkingen; dat inclusie hierbij wordt geduid als het volwaardig kunnen meedoen van àlle inwoners
zonder daarbij groepen apart te gaan organiseren of verbijzonderen; haar wens is dat ook het
opvolgend college en raad zich conform deze visie zal blijven inzetten”. Het huidig college kan de
gemeenteraad met deze notitie inzicht geven in het proces en daarmee ook aangeven dat zij zich
willen blijven inzetten om te komen tot een meer inclusieve samenleving.

2. VNG koplopergemeente schept verplichtingen.
Krimpen aan den IJssel is één van de 25 Nederlandse koplopergemeenten, die de komende twee jaar
samenwerken om het VN-Verdrag Handicap in hun gemeente verder in te voeren. De uitvoering van
het ook door de gemeente Krimpen aan den IJssel ondertekende manifest vraagt ook voor 2018 en
2019 nog de nodige extra inspanningen.

3. Seksuele diversiteit maakt onderdeel uit van “inclusie”, maar vraagt ook om specifieke
aandacht.
In de gemeenteraad van 12 juli 2018 is een motie ‘Regenbooggemeente Krimpen aan den IJssel’
aangenomen, deze motie gaat er onder andere van uit dat in de raadsperiode 2018-2022 maatregelen
worden genomen op het gebied van de LHBTI-emancipatie. Naast VNG Koplopergemeente wil de
huidige gemeenteraad ook onderzoeken of en op welke wijze onze gemeente toe kan treden om
Regenbooggemeente te worden. Navraag heeft ons geleerd dat helaas alleen de gemeenten die nu al
Regenbooggemeenten zijn en de G50 gemeenten in aanmerking komen voor deelname aan het

Regenboogprogramma en de daarbij horende financiering van het ministerie van OCW. Dat betekent
dat Krimpen aan den IJssel niet meer kan aansluiten. Wel zijn alle producten die Movisie maakt voor
de Regenboogsteden, zoals handreikingen, artikelen en e-learning modules, gratis beschikbaar via
www.movisie.nl/lhbti De handreikingen van Movisie kunnen worden gebruikt om binnen ons
inclusiviteitsbeleid specifiek aandacht te geven aan maatregelen op het gebied van seksuele
diversiteit (LHBTI-beleid).

Kanttekeningen
In 2018 vindt ondersteuning plaats door JSO (met onderaanneming van Van Egmondconnect). Er zijn
op dit moment geen middelen beschikbaar om het contract met JSO te verlengen.
Echter gelet op de huidige stand van zaken zien we nog een aantal kritische succesfactoren.
Om de beweging naar een meer inclusieve samenleving, inclusief de specifieke aandacht voor
seksuele diversiteit, gaande te houden blijft extra inzet nodig. Op dit moment is er nog onvoldoende
ruimte dit bijvoorbeeld in de KrimpenWijzer te borgen bij de partners die daar actief zijn. Ten aanzien
van de meer beleidsmatige ondersteuning is het gewenst een integrale afweging te maken.

Financiën

Voor 2018 is een budget beschikbaar van € 50.000. Voor 2019 willen we hier externe ondersteuning
voor blijven inzetten. Dit (€ 50.000) wordt opgenomen in de concept begroting 2019.

Communicatie
De notitie, de Dynamische Inclusie Agenda en de checklist voor het keurmerk komen op de
gemeentelijke website en kan via social media gedeeld worden.

Uitvoering
In 2018 vindt ondersteuning plaats door JSO (met onderaanneming van Van Egmondconnect).

Bijlagen
-

2

Notitie “ Naar een inclusieve samenleving”
Bijlage 1: Dynamische Inclusieve Agenda
Bijlage 2: Checklist voor keurmerk “wij werken aan een inclusief krimpen”

