Antwoorden op de vragen van Groen Links
-

Kan aangegeven worden hoe dit item op de agenda blijft (n.a.v. inbedding in diverse
beleidsterreinen)?
In het najaar wordt er een Brede Welzijnsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomst komen verschillende onderwerpen aan bod die raakvlakken hebben met
het onderwerp Welzijn. LHBTIQ+ is één van de onderwerpen die tijdens de
bijeenkomst besproken zal worden. Voor deze bijeenkomst worden diverse partners
uitgenodigd. Eén van deze partners is COC Haaglanden.
Verwacht wordt dat er tijdens deze bijeenkomst voldoende informatie opgehaald
wordt die verwerkt kan worden in de Brede Welzijnsnota en vervolgens in een
uitvoeringsagenda welke in de maanden opvolgend aan de bijeenkomst zullen
worden opgesteld. Het COC wordt betrokken bij het opstellen van het beleid en
gevraagd naar de wensen en signalen van de doelgroep. Onderwijs is hierin ook een
belangrijke partner. Aan de partners wordt gevraagd of zij activiteiten kunnen
organiseren om de doelgroep te bereiken.
De Brede Welzijnsnota en de uitvoeringsagenda worden aan de raad voorgelegd ter
vaststelling. Aan de hand hiervan wordt de raad geïnformeerd over het beleid en de
uitvoering van beleid (aangaande LHBTIQ+). Het plan van aanpak LHBTIQ+ wordt
vervangen door bovengenoemde stukken.

-

Wanneer denkt men daar een overzicht van te hebben en wanneer wordt dit teruggekoppeld
naar de raad? (nav inventarisatie bij beleidsmedewerkers)
Zie eerder antwoord

-

Wat gaat de gemeente doen met de signalen van COC Haaglanden, dat er behoefte is aan
laagdrempelige en kleinschalige evenementen?
Ook dit wordt meegenomen tijdens de brede Welzijnsbijeenkomst.

-

Regenboogvlaggen beschikbaar stellen; kan de gemeente niet een actievere rol spelen door
aan verenigingen en stichtingen te vragen aan deze dag deel te nemen en zelf activiteiten te
organiseren?
Verenigingen en stichtingen zijn actief aangeschreven met betrekking tot de
regenboogvlaggen en de Coming Out Day. De respons na het artikel op social media
en de mailing is goed, er zijn reeds 29 vlaggen aangevraagd.

-

Wat wordt er bedoeld met “verbinding zoeken met scholen”?
Zij worden uitgenodigd voor de Brede Welzijnsbijeenkomst.
Ook wordt tijdens het directeurenoverleg Paarse Vrijdag besproken. We vragen
scholen te melden wat zij tijdens deze dag doen en stimuleren ze aandacht te
besteden aan deze dag.

-

Is het niet handiger als op elk beleidsterrein er iemand geschoold is? Dit n.a.v. het wijzen op
gratis online trainingen voor ambtenaren.
Binnen de opgave Sociaal Domein, team beleid, wordt aan iedereen gevraagd een
online training te volgen. Overige ambtenaren worden op deze gratis trainingen
gewezen via Intranet.

