Bundel van de Raadsplein Info/debat TaKzaal van 14 mei 2018

Agenda bijlagen
Korte terugblik Raadsplein info-debat Takzaal d.d. 14 mei 2018
1.a
1.b
2
3

Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
Vaststelling van de agenda
Informatieronde
Acceptatie van homo’s bij ouderen (19.35 – 20.45 uur)
Op 12 maart 2018 heeft de raad op verzoek van de fractie van de VVD besloten dit onderwerp te agenderen
voor een informatieronde. De raad zou meer willen weten over de situatie in Zwolle op het gebied van
acceptatie van homoseksualiteit onder ouderen. Wat gebeurt er al op dit gebied, wat kan beter en wat is
ervoor nodig om dat te realiseren. Voor de informatieronde zijn diverse organisaties uitgenodigd die bij het
onderwerp betrokken zijn. Voor technische en feitelijke vragen: Evita Keulen (2274) E.Keulen@zwolle.nl
4-4 Algemeen agenderingsverzoek fractie VVD- acceptatie van homo's bij ouderen

4

Pauze (20.45 – 20.55 uur) vervolg van het raadsplein vindt plaats in de Raadzaal

Agenda bijlagen
1 Korte terugblik Raadsplein info-debat Takzaal d.d. 14 mei 2018

Raadsplein Info/debat TaKzaal
Vergadering d.d.

14 mei 2018

Locatie

Thomas a Kempiszaal

Aanvang

19.30 – 20.45 uur

Griffier/secretaris

Mevr. M. Zweers

1.a. Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur.
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Informatieronde
3. Acceptatie van homo’s bij ouderen (19.35 – 20.45 uur)
Op 12 maart 2018 heeft de raad op verzoek van de fractie van de VVD besloten het
onderwerp ‘acceptatie van homoseksualiteit bij ouderen’ te agenderen voor een
informatieronde. Doel is om inzicht te krijgen in hoe het in Zwolle gaat met de
homoacceptatie onder ouderen. Voor deze informatieronde zijn verschillende bij het
onderwerp betrokken organisaties uitgenodigd. De volgende personen hebben gehoor
gegeven aan de uitnodiging: Erik van Rosmalen (Welzijnswerker WijZ, expositie ‘Nooit meer
in de kast!’), Ron Roelofs (Coördinator roze ouderen COC Zwolle), Heleen Rompelman
(COC Zwolle, Club-T), Wim Zantingh (vrijwilliger roze ouderengroep) en Gradus Scholder
(initiatiefnemer roze 60+ café).
Door de fracties worden met name vragen gesteld over wat de genodigden van de
gemeente nodig hebben om de acceptatie van homoseksualiteit onder ouderen te
verbeteren. Hoe kan de samenwerking tussen organisaties verbeterd worden, hoe kan
ervoor gezorgd worden dat het personeel van zorginstellingen/verzorgingshuizen beter in
staat is het gesprek aan te gaan en hoe kun je zorgverleners die terughoudend zijn mee
krijgen? Ten aanzien van de expositie ‘Nooit meer in de kast’ wordt gevraagd of er plannen
zijn de expositie op andere locaties te tonen. Aan de wethouder worden vragen gesteld over
de mogelijkheden die de gemeente heeft om de acceptatie te bevorderen.
In de beantwoording van de vragen geven de organisaties aan dat vooral tijd, aandacht en
zichtbaarheid voor/van het onderwerp van groot belang zijn. Daarnaast wordt het belang van
een integrale aanpak (ketenaanpak) benadrukt. Training/workshops voor zorgpersoneel,
meer aandacht voor het onderwerp in beroepsopleidingen en initiatieven zoals de expositie
´Nooit meer in de kast´ en de roze loper (certificaat voor woonzorg- en thuiszorginstellingen)
kunnen bijdragen aan de acceptatie van homoseksualiteit onder ouderen. WijZ geeft verder
aan de insteek te hebben de expositie - in eigen beheer – ook op andere locaties te tonen.
Het stadhuis en het stadkantoor worden hierbij ook als mogelijke locaties geopperd.
De wethouder geeft in haar beantwoording aan dat er middelen beschikbaar zijn voor het
stimuleren van de acceptatie (middelen regenbooggemeente). Daarnaast krijgen
medewerkers van de Sociale Wijkteams trainingen over dit onderwerp. Naar aanleiding van
een vraag over de vindbaarheid van informatie over homoacceptatie onder ouderen op de
gemeentelijke website doet de wethouder de toezegging dat dit opgepakt gaat worden. Tot
slot doet de wethouder de toezegging dat de expositie ‘Nooit meer uit de kast’ – nadat deze
‘op reis’ is geweest – ook getoond kan worden in het Stadhuis of het Stadskantoor.
De voorzitter constateert aan het eind van de vergadering dat er geen vragen meer zijn. Zij
bedankt de genodigden voor hun aanwezigheid en hun inbreng om vervolgens de
informatieronde af te sluiten.
4. Pauze (20.45 – 20.55 uur) vervolg van het raadsplein vindt plaats in de Raadzaal
Korte terugblik
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3 Acceptatie van homo’s bij ouderen (19.35 – 20.45 uur)
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Raadsplein Info/debat TaKzaal
Datum 14

mei 2018

onderwerp
Acceptatie van homo’s bij ouderen (19.35 – 20.45 uur)
portefeuillehouder
informant

Bultman, Denise (2181)

medeopstellers
afdeling

Raadsgriffie

bijlagen

Voorstel: 4-4 Algemeen agenderingsverzoek fractie VVD- acceptatie
van homo's bij ouderen

Voorgesteld besluit raad

Voorstel
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1

voorstellen

Algemeen Agendaverzoek

Datum Raadsplein Besluitvormingsronde:

12 maart 2018

Indienende fractie:

VVD

Naam woordvoerder:

Johran Willegers

Verzoekt agendering van het onderwerp:

Acceptatie van homo's bij ouderen

Verzoekt bespreking in de:
Informatieronde
Debatronde

Aanleiding tot agendaverzoek:

Homo-acceptatie bij ouderen in zorgcentra is
nog een uitdaging. Mensen durven soms niet
(meer) uit de kast te komen. WijZ gaat in haar
instellingen hierover het gesprek aan, maar
het probleem speelt breder.

Beoogd effect van agendering:

Meer weten over hoe in Zwolle het gaat met
homoacceptatie onder ouderen, wat op dit
gebied gebeurt, wat nog beter kan en wat
daar voor nodig is.

Voor de informatieronde moeten de volgende

WijZ, Roze Ouderengroep Zwolle (nav artikel

betrokkenen worden uitgenodigd:

Stentor 6-3-18), COC, RozeZorg (Roze 50+),
Movisie, andere Zwolse zorginstellingen.

De debatvraag voor de Debatronde luidt als
volgt:

/

besluit

Jaargang
Kenmerk

45838

Onderwerp

Acceptatie van homo’s bij ouderen (19.35 – 20.45 uur)

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 mei 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit

Pagina 1 van 1

