COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
“Jongeren aan zet in inclusie, diversiteit en gezondheid”.
Te besluiten om
In te stemmen met de offerte van JSO voor de uitvoering van het project “Jongeren aan zet
in inclusie, diversiteit en gezondheid”.
Inleiding
Uit een rapportage van de GGD Rotterdam Rijnmond blijkt dat 1 op de 7 jongeren in krimpen
aan den IJssel geen homoseksuele vrienden in zijn omgeving wil. Naar aanleiding van
hiervan is door de gemeenteraad een motie aangenomen die uw college oproept met
scholen in Krimpen in gesprek te gaan over o.a. de beperkte acceptatie van homoseksuele
jongeren binnen leerlingengroepen en de aandacht binnen de scholen te intensiveren.
U heeft de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over de gesprekken die op bestuurlijk
niveau met de scholen zijn gevoerd en het resultaat van die gesprekken. In dezelfde brief
kondigde u aan een project voor te bereiden rondom het thema “Diversiteit”.
Het voorliggende projectplan “Jongeren aan zet in inclusie, diversiteit en gezondheid” is
daarvan de concrete uitwerking.
Omdat de scholen aangeven niet direct problemen te ervaren rond de acceptatie van
homoseksuele jongeren, wordt dit thema breder benaderd dan seksuele diversiteit alleen,
dus ook diversiteit in religie, etniciteit et cetera.
Samen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers et cetera, is in Krimpen aan
den IJssel een beweging gaande naar een meer inclusieve samenleving.
Beoogd effect
De acceptatie van homoseksuele jongeren verbeteren en zodoende onze samenleving een
stukje “inclusiever” te maken.
Argumenten
1. Uitvoering motie “Alle jongeren doen mee in Krimpen” (juni 2016)
Met de uitvoering van dit project wordt uitvoering gegeven aan de motie “Alle jongeren
doen mee in Krimpen”.
2. Project sluit aan bij doelstelling om te komen tot een meer inclusieve samenleving en
sluit daarbij aan bij de motie “Krimpen aan den IJssel Inclusief”. (maart 2018)
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”.

3. Uitvoering van de motie ‘‘Regenbooggemeente Krimpen aan den IJssel’ (juli 2018)
In de gemeenteraad van 12 juli 2018 is de motie ‘‘Regenbooggemeente Krimpen aan den
IJssel’ aangenomen. Deze motie gaat er onder andere van uit dat in de raadsperiode 20182022 maatregelen worden genomen op het gebied van de LHBTI-emancipatie. Het
voorliggende project is zo’n maatregel
4. Project wordt samen met de jongeren verder uitgewerkt en vormgegeven
Het project is gebaseerd op co-creatie. Dat wil in dit kader zeggen dat het doel van het
project is om samen met de jongeren concrete oplossingen te ontwikkelen, waarbij
gesproken wordt met leerlingenraden, jongerenwerk, kerken en verenigingen, om zoveel
mogelijk jongen te bereiken. Ook hier geldt dat we niet praten over, maar praten met. De
ideeën die gedurende het project worden opgedaan, worden door de jongeren zelf
gepresenteerd aan gemeenteraadsleden, gemeentebestuur en beleidsmakers en
maatschappelijke organisaties.
We sluiten met het project aan op de al aanwezige inzet op de scholen, zoals de peer2peer
methode en het jongerenwerk. In de basis dient ook de deze inzet inclusief te zijn. Echter we
constateren dat ook hier een extra impuls noodzakelijk is. Uiteindelijk zal de borging wel
plaats moeten vinden inde reguliere werkzaamheden.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Voor het project is een bedrag van € 13.000,- nodig. Dit bedrag is beschikbaar op de post
6714101 (gezondheidszorg). Omdat het project gedurende het schooljaar 2018-2019 wordt
uitgevoerd, komen de projectkosten in twee gelijke delen ten laste van 2018 en 2019, waarbij
de kosten van 2019 vooruitbetaald worden.
Communicatie
N.v.t.
Uitvoering
Het project wordt uitgevoerd gedurende het schooljaar 2018-2019.
Bijlagen
 Offerte JSO;
 Motie Alle jongeren doen mee in Krimpen” (juni 2016)
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