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Onderwerp 

Afdoening motie 'Betrek diverse queerorganisaties' 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake actieprogramma Queer in Den 

Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022’ (RIS306190) op 21 januari 2021 de door het 

raadslid de heer Grinwis ingediende motie 'Betrek diverse queerorganisatie’ (RIS307608) 

aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

▪ in het actieprogramma bijzondere aandacht is voor bi-culturele ‘queer-jongeren’, omdat “naast 

eigen identiteitsvorming zij ook te maken kunnen krijgen met discriminatie en uitsluiting door 

de culturele of religieuze groep waartoe zij behoren”;  

 

Overwegende, dat:  

▪ acceptatie van ‘queers’ in culturele of religieuze groepen vanuit deze groepen zelf moet komen, 

en dat dit actieprogramma daar geen aandacht aan besteedt; 

▪ er organisaties zijn die queeracceptatie en -emancipatie in hun eigen culturele of religieuze 

groepen bespreekbaar maken; 

 

Verzoekt het college: 

▪ bij de uitvoering en doorontwikkeling van het actieprogramma deze organisaties te betrekken. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Het college betrekt verschillende queer organisaties bij de uitvoering en doorontwikkeling van het 

actieprogramma. Daarnaast agendeert de queer emancipatiewerker seksuele en genderdiversiteit bij 

sociaal maatschappelijke organisaties. Ook wordt ondersteuning geboden bij de implementatie van 

queerbeleid en het organiseren van activiteiten. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Daarbij zal 

in de komende periode extra aandacht worden besteed aan groepen met een religieuze achtergrond om 

hen te ondersteunen bij het vergroten van de acceptatie van queer personen. De raad wordt op de 

hoogte gehouden door een voortgangsrapportage begin 2022. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


