
Inspraak commissie SWI 16 mei 2017 door Roze 50plus Oldambt 

Roze 50plus Oldambt is blij met deze nota! 

Compliment voor Martine Zeevaart. Deze LHBT-beleidsnota is een goed begin van 

LHBT-beleid in de gemeente Oldambt. 

Wij plaatsen enkele kanttekeningen bij de beleidsnota: 

 
1. Het speerpunt zichtbaarheid is voor ons essentieel.  

Zichtbaarheid betekent het bewust maken van mensen dat ook LHBT’s 

onderdeel van de samenleving uitmaken.  

Voor veel LHBT’s is het niet vanzelfsprekend om altijd en overal te zijn wie zij 

zijn en het is van groot belang dat anderen dat weten. Zichtbaarheid bevordert 

de weerbaarheid van LHBT’s omdat zij zich door hun omgeving én de 

gemeente gesteund zullen voelen. 

De beleidsnota bevat goede voorstellen om de zichtbaarheid te vergroten.  

De genoemde zichtbaarheidsactiviteiten vinden echter voornamelijk plaats in 

Winschoten (het regenboogzebrapad, het vlaggen van de regenboogvlag, de 

thematafels in de bibliotheek, de film in het filmhuis, de regenboogviering). 

Wij vragen in de gehele gemeente de zichtbaarheid te vergroten door 

bijvoorbeeld regenboogbankjes te plaatsen bij alle scholen en zorginstellingen 

en de houten banken die overal al staan in regenboogkleuren te schilderen. 

Herhaling versterkt de kracht van de boodschap!  

Een boodschap van bewustwording en acceptatie. 

2. In de nota wordt gesproken over een “oecumenische roze viering” (pag. 13).  
Deze benaming geeft de bedoeling van de LHBT-werkgroep Geloof & 
Levensbeschouwing Oldambt niet geheel weer.  
De beschrijving van de oecumenische viering in de beleidsnota sluit weliswaar 
aan bij wat er tot nu toe op meerdere plekken in Nederland wordt gedaan; de 
voorbereidende Oldambt-werkgroep is echter van mening dat deze vlag de 
lading niet dekt van de viering die zij wil laten plaatsvinden. Zij spreekt over 
“Regenboogviering”.  
Onze Regenboogviering zal uniek zijn in zijn soort en beter aansluiten bij de 
wensen en gevoelens van de LHBT gemeenschap in het Oldambt, nl. een 
viering voor iedereen ongeacht levensbeschouwing, geloof, ras, seksuele 
voorkeur…  
In onze viering worden met voor iedereen herkenbare elementen (teksten, 
liederen, kunstvormen) verbindingen gemaakt met de situatie en acceptatie 
van LHBT’s. Het verbindende begrip is “liefde”.  
Het thema van de Regenboogviering zal zijn “Opdat iedereen in vrijheid lief 
kan hebben”.  



De LHBT-werkgroep Geloof&Levensbeschouwing Oldambt is niet van Roze 
50plus (zoals in de nota staat) maar onafhankelijk.  
Roze 50plus Oldambt en LHBT-jongerenorganisatie REAL ID participeren 
daarin. Naast Manna22, het Jongerencentrum ’t Spoor, vertegenwoordigers 
van kerkgenootschappen en mensen op persoonlijke titel. 
 

3. Wij kunnen grotendeels instemmen met de voorstellen t.a.v. de zorg (pag.15).  
Om het predicaat LHBT-vriendelijke zorgorganisatie te verkrijgen bevelen wij 
echter de Roze Loper aan. Dit is een gecertificeerd keurmerk dat 
zorginstellingen kunnen behalen.  
Het lijkt ons niet wenselijk om een eigen Oldambt-predicaat dat gecontroleerd 
wordt door een LHBT-klankbordgroep (bestaande uit grotendeels vrijwilligers) 
in te stellen.  In de genoemde aanbevelingsbrief kan beter gewezen worden op 
de mogelijkheid van het behalen van een certificaat van de Roze Loper 
(http://www.rozezorg.nl/ )  
Vraag: Een aanbevelingsbrief is vrijblijvend. Gaat de gemeente het effect van 
die aanbevelingsbrief toetsen? 
De gemeente zou bij de aanbesteding van huishoudelijke zorg kunnen eisen 

dat zorginstellingen zich als LHBT-vriendelijk certificeren (Roze Loper) en 

afficheren 

4. Tot slot een opmerking over het voor het jaar 2017 gereserveerde budget van 

5000 euro voor LHBT-beleid.  

Een aantal voornemens voor 2017 betreffen financiële investeringen waarvan 

de effecten doorwerken in de jaren daarna.  

Te denken valt aan de ontwikkeling van een eerste Regenboogviering in de 

gemeente Oldambt, de aanschaf van regenboogvlaggen voor zorginstellingen 

en informatiemateriaal en boeken voor de thematafels in de bibliotheken.  

De helft van het budget voor 2017 is reeds uitgegeven ten behoeve van de 

ontwikkeling en activiteiten van beide LHBT-vrijwilligersorganisaties.  

Het is te verwachten dat het overblijvend budget ontoereikend is voor het 

uitvoeren van in het kader van deze nota voorgenomen nieuwe activiteiten.  

Wij vragen derhalve het beschikbare budget voor 2017 te verhogen. 
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