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Geachte leden van de gemeenteraad, 

U ontvangt deze raadsinformatiebrief om geïnformeerd te worden over de stand van zaken m.b.t. het 
beleidsplan LHBTI 2020-2022.

Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2021 is in Alblasserdam een beleidskader LHBTI 
vastgesteld. Dit beleidskader is op initiatief van de gemeenteraad zelf door een werkgroep vanuit de 
gemeenteraad tot stand gekomen. Het hoofddoel van het beleidsplan is om te komen tot sociale 
acceptatie en veiligheid voor alle diverse groepen in Alblasserdam. Dit moet bereikt worden door 
realistische voorstellen en acties die voor de LHBTI inwoners in Alblasserdam nuttig zijn. In het 
beleidskader zijn een aantal concrete acties opgenomen ten aanzien van communicatie en ten 
aanzien van sociale acceptatie en veiligheid.

In het beleidsplan staat opgenomen dat jaarlijks een toetsing en evaluatie plaatsvindt waarna 
eventueel nieuwe doelen kunnen worden bepaald. De tussenevaluatie treft u in bijlage 1.

Het beoogd resultaat is Inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken omtrent het LHBTI-
beleidsplan. Inzicht hierin kan leiden tot het formuleren van eventuele nieuwe doelen en acties. 

Uitvoering 
Uit de evaluatie vloeien een aantal vervolgacties. Er wordt primair de nadruk gelegd op (het verder 
uitvoeren van) de maatregelen zoals die zijn verwoord in het LHBTI-beleidsplan. Inmiddels zijn 
daartoe de nodige acties uitgezet. Ook dient aandacht te worden besteed aan de organisatie van een 
netwerk van organisaties waar mensen met vragen veilig en vertrouwd terecht kunnen, waar men 
open kan zijn en hulp kan vinden. Daarnaast dienen er vervolggesprekken te komen met de partijen 
die reeds gesproken zijn.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans

Bijlagen:
- Bijlage 1: Tussenevaluatie Beleidsplan LBHT 2020-2022

1


