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Geachte Meneer Philippo, 

Op 21 september ontvingen wij uw vervolgvragen in het kader van artikel 12 RVO inzake het LHBTI 
beleid.  
 
U vraagt ons waarom de raad niet op de hoogte was van het feit dat er een communicatieplan 
ontwikkeld wordt met betrekking tot de LHBTI-gemeenschap. Tevens verneemt u graag wat het beleid 
met betrekking tot deze gemeenschap is en wat het doel van het communicatieplan is. Met deze brief 
geven wij u graag antwoord op uw vragen. 
 
Eind 2019 heeft het ministerie van OCW aan de Drechtsteden een financiële bijdrage toegekend in het 
kader van de regionale aanpak sociale acceptatie in levensbeschouwelijke kringen. Dit project loopt tot 
31 december 2022. De gemeente Hardinxveld-Giessendam krijgt een deel van dit budget.  
 
Er is geen specifiek beleid opgesteld met betrekking tot LHBTI. Bovendien hoefden er geen financiële 
middelen door de raad beschikbaar te worden gesteld. De raad is daarom ook niet meegenomen in de 
ontwikkeling van het communicatieplan. 
 
In het communicatieplan is het volgende principe opgenomen. 
 
In Hardinxveld-Giessendam staan we voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen. We maken 
geen onderscheid op basis van sekse, geaardheid, genderidentiteit, afkomst, etniciteit, beperking of 
religieuze gezindte. We respecteren al onze inwoners om wie ze zijn. Iedereen heeft het recht om 
zichzelf te kunnen zijn binnen de kaders van de wet en de normen van het maatschappelijk fatsoen. 
Wij geloven in diversiteit op basis van gelijkwaardigheid. 
 
De inclusieve samenleving gaat verder dan alleen sociale en maatschappelijke gelijkwaardigheid en 
betreft ook de ervaren mate van sociale veiligheid om deelname aan de samenleving voor alle inwoners 
mogelijk te maken. 
 
Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid voor zowel de gemeente als de inwoners. We 
roepen op tot verdraagzaamheid en bovenal acceptatie. 
 
Dit communicatieplan is dus niet specifiek gericht op acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Het gaat 
over iedereen. De communicatie-uitingen die via de sociale media van de gemeente verspreid worden, 
zijn daarom ook breed ingezet en bedoeld om 'anders zijn', op welke manier dan ook, bespreekbaar te 
maken. Ter illustratie: op 27 september is de eerste post gedaan: 
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Tot 1 oktober is het de Week tegen Pesten.  
Wist jij dat ook jouw school wettelijk verplicht is om te zorgen voor veiligheid en acceptatie van al jouw 
medescholieren, maar ook van je leraar?  
Op 1 augustus jl. is namelijk de nieuwe Burgerschapswet in werking getreden. Wat merk jij hiervan op 
jouw school?  
Wil je meer informatie over deze nieuwe wet?  
Kijk dan eens op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/nieuws/2021/06/22/eerste-
kamer-stemt-in-met-nieuwe-wet-voor-burgerschapsonderwijs  
 
Ook de volgende post zal over dit onderwerp gaan.  
 
Wij hopen dat wij uw vragen hiermee afdoende beantwoord hebben. 
  
 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
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