Beantwoording aanvullende commissievragen Commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Tijdens de commissievergadering van 24 februari jl. zijn vragen gesteld die omwille van de tijd
niet meer beantwoord konden worden. Hieronder treft u alsnog de antwoorden op schrift aan.
1. De LHBTIQA+ groep wordt in de sportwereld (vooral in bijv. voetbal) nog steeds te vaak
negatief bejegend en is er sprake van discriminatie en onveilige sfeer.

Is GS bereid om (in lijn met o.a. het Regenboog Stembusakkoord) zich samen met gemeenten en
sportorganisaties in te zetten voor een veiliger en inclusiever sportklimaat voor LHBTIQA+

personen in de sport? Wat gaan GS de komende jaren doen om acties voor meer LHBTIQA+acceptatie binnen de Noord-Hollandse sportwereld te faciliteren en te ondersteunen?

Samen met Sportservice gaan wij dit jaar aan de slag met het creëren van een Noord-Hollands
inclusief sportnetwerk en het aanwijzen van koplopers in de sport. Deze koplopers worden in
contact gebracht met clubs om praktijkvoorbeelden en initiatieven te delen. Daarnaast
organiseren wij samen met Sportservice bijeenkomsten waar het netwerk en de koplopers elkaar
kunnen vinden. Ook kijken wij hoe koplopers in het zonnetje gezet kunnen worden in onze
communicatie.
2. Een van de punten uit het regenboogvoorstel is dat elk jaar een symposium en werkatelier

wordt georganiseerd waarbij o.a. bestuurders en ambtenaren van Noord-Hollandse gemeenten
worden uitgenodigd samen te komen om ervaringen te delen waarbij steeds een ander ‘roze’thema centraal staat, zoals sport en LHBTIQA+.

Wanneer wordt dit weer georganiseerd en kunnen we daar ook breder de LHBTIQA+
belangenorganisaties en andere relevante organisaties (bijv. MOVISIE en sport en

werkgeversorganisaties) bij betrekken? Dat zijn immers de organisaties waar veel kennis is en

waaruit oplossingen kunnen worden aangedragen waarmee ook de provincie verder mee aan de
slag kan.

In augustus 2019 is een uitvraag gedaan onder de gemeenten in N-H naar de behoefte aan een
vervolg op de netwerkbijeenkomst die de provincie in november 2018 heeft gefaciliteerd. Hieruit
bleek dat er geen brede belangstelling of behoefte bestaat aan een vervolgbijeenkomst, m.u.v.
een aantal (regenboog)gemeenten in de Kop van N-H die deze behoefte wel hebben. Wij gaan met
deze gemeenten een bijeenkomst organiseren. Afhankelijk van de uitkomsten van dat overleg kan
een verdere marsroute worden bepaald, waarin wellicht ook belangenorganisaties kunnen worden
betrokken. Overigens werkt PNH, evenals de overige regenboogprovincies, al samen met Movisie
en vinden overleggen met en tussen regenboogprovincies plaats om best practices uit te wisselen
en knelpunten in de uitvoering te bespreken.
3. Welke plannen worden er verder concreet gemaakt om uitvoering te geven aan het

initiatiefvoorstel om ons als provincie “in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale

acceptatie van LHBTIQ+'s inwoners verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en
een aanpak in samenspraak met de meldpunten discriminatie, COC en betrokken partner”?

Wanneer worden die doelstellingen precies besproken met PS en is er al contact geweest daarover
met de belangenorganisaties?

Zoals hierboven benoemd gaan wij met de regenbooggemeenten die behoefte hebben aan een
vervolgbijeenkomst, deze organiseren. Afhankelijk van de uitkomsten van dat overleg, bepalen
we een verdere marsroute. Daarbij worden ook belangenorganisaties betrokken zoals de
meldpunten en COC’s. Wij zullen u nog nader informeren hoe wij dit beleidsveld meenemen in
onze rol als werkgever.

