Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon
14 0342
Fax
(0342) 495 376
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet
www.barneveld.nl

Fractie VVD
De heer van Schaik

Geachte heer van Schaik,
Datum:
05-07-2022
Ons kenmerk:
Uw brief van:
28 april 2022
Afdeling:
Samenleving
Behandeld door:
A. Essousi
Doorkiesnummer:
(0342) 495 248
email:
a.essousi@barneveld.nl
Onderwerp:
Raadsvragen art. 42 VVD

Op 28 april 2022 heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoeksrapport
‘Wat maakt het verschil?’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau inzake het welzijn,
de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren.
Hierbij het antwoord op uw schriftelijke vragen.
Vraag 1: Is het college bekend met het onderzoeksrapport ‘Wat maakt het
verschil?’ van het SCP inzake het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van
lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren?
Antwoord: Ja
Vraag 2: Is het college bereid om doelgericht en passend beleid op te stellen om
de welzijnsproblematiek onder LHB-jongeren te verminderen?
Antwoord: Als gemeente voeren wij geen specifiek doelgroepenbeleid maar handelen
vanuit de gedachte dat wij gemeenschappelijk verantwoordelijkheid dragen voor een
gezonde en veilige ontwikkeling van alle jongeren (waaronder LHB-jongeren). Als
onderdeel hiervan worden ook LHB-jongeren geholpen bij specifieke
vragen/problemen. We subsidiëren bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk werk. Die zijn
er ook voor vragen over genderidentiteit. De Schoolmaatschappelijk werkers zijn op
iedere VO-school actief en leerlingen kunnen gesprekken aanvragen. Daarnaast zijn er
vanuit het voorveld diverse koppelingen met specifieke ondersteuningsaanbod zoals
‘Genderpraatjes’ en ‘Switchboard’. Dit aanbod is gericht op vragen over
genderidentiteit.
Vraag 3: Om de welzijnsproblematiek onder LHB-jongeren te verminderen en
inclusie te bevorderen, is onder andere kennis van de LHBproblematiek bij
professionals van belang stelt het SCP. Ziet het college net als de VVD het
belang in om te zorgen voor de nodige kennis onder de professionals?
Antwoord: Het college onderkent het belang van de nodige kennis en expertise bij
gesubsidieerde en ingekochte professionals. De inzet van professionals is o.a. gericht
om bij te dragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van alle jongeren (waaronder
LHB-jongeren) en daarvoor te doen wat nodig is. Hierover vinden ook gesprekken
plaats met professionals.
Vraag 4: Aandacht op scholen voor gender en seksualiteit, zoals via het verbond
Gender-Sexuality Alliance (GSA’s), kan helpen bij acceptatie en een positieve
houding ten aanzien van LHB’ers stelt het SCP. Is het college bereid om het
opzetten van Gender & Sexuality Alliance (GSA’s) op scholen (verder) te

stimuleren en ondersteunen in onze gemeente? Ik zie de reactie van het college
tegemoet.
Antwoord: Scholen hebben een wettelijke plicht om aandacht te geven aan seksuele
diversiteit. Als gemeente zijn wij periodiek in overleg met Barneveldse scholen in de
lokale educatieve agenda (LEA). Hierin wordt gesproken over diverse thema’s in en om
de school. Wij kunnen in dit verband GSA als suggestie meegeven. Het is vervolgens
wel aan de scholen zelf om hier invulling aan te geven.
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