GEMEENTE WESTLAND

Aan de raad van de gemeente Westland

Postadres:
Postbus 1 50
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Stokdijkkade 2
2671 GW Naaldwijk
t 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAK-/PRO J ECTN R

DOCUMENTNR

BIJLAGE(N)

19-0080566

1
DATUM VERZONDEN

CONTACTPERSOON

AFDELING/TEAM

DOORKI ESNUMMER

W. 't Hooft

Beleid

(01 74) 67 2021

ONDERWERP

0 4 APR. 2019

Meerjarenplan "Regenboogstad Westland
2019-2022"

Geachte raad,
Onder de noemer ‘Regenboogsteden 2015-2017’ (met verlenging tot en met 31 december 2018)
heeft de gemeente de afgelopen járen invulling gegeven aan het LHBTI-beleid. Het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is als budgetverlener destijds de samenwerking met de
deelnemende gemeenten aangegaan. Wegens het gebleken succes van het
Regenboogstedenprogramma heeft de minister van OCW besloten het programma te continueren
voor de periode 2019-2022. Daarom is op 12 oktober 2018 door de minister en de wethouders van
de Regenboogsteden een intentieverklaring getekend.
Meerjarenplan
Het meerjarenplan is gericht op de sociale veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de
LHBTI-personen binnen onze gemeente te bevorderen. In de afgelopen járen is gewerkt aan
intensivering van de ondersteuning aan professionals van lokale organisaties voor onderwijs,
zorg, welzijn en maatschappelijk werk. Om de inspanningen te borgen, zet de gemeente deze
aanpak voort in de periode 2019-2022. De nadruk zal hierin liggen op ondersteuning van de
onderwijsinstellingen, sportverenigingen en zorginstellingen bij het creëren van een LHBTIvriendelijk klimaat. Bijgaand treft u het Meerjarenplan “Regenboogstad Westland 2019-2022” ter
informatie aan.
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Samenwerking
Naast samenwerking met de regiogemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft en LeidschendamVoorburg werken wij in de uitvoering van dit beleid ook samen met onze lokale partners, zoals de
scholen, de sportverenigingen, zorg-, welzijns- en maatschappelijke instellingen. Bovendien
kopen we deskundigheid in via COC Haaglanden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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