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Voorwoord 

Met trots presenteren wij u vandaag, op de nationale Coming Out Dag, de 

Regenboog Monitor 2018 van COC Midden-Nederland. Onze allereerste editie van 

de Regenboog Monitor! 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, afgelopen maart, hebben we in 26 

gemeenten binnen ons werkgebied met diverse politieke partijen een Regenboog 

Stembusakkoord getekend. Alle akkoorden zijn HIER terug te vinden. 

In welke gemeenten hebben de ondertekenaars zich gehouden aan de afspraken uit 

het akkoord en zijn ermee aan de slag gegaan? En in welke gemeenten zullen 

ondertekenaars een tandje bij moeten zetten? U leest het in deze Regenboog 

Monitor! 

We hebben ons best gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de 

huidige situatie per gemeente. Heel veel dank aan de ondertekenaars die input 

hebben aangeleverd. Ook zijn we ons ervan bewust dat in sommige gemeenten 

nieuwe coalities pas net van start zijn. We zien deze eerste editie van de Regenboog 

Monitor dan ook als een aanmoediging en een herinnering aan de handtekening die 

is gezet. 

Inmiddels zijn we al in aantal gemeenten uitgenodigd om te adviseren en 

ondersteunen bij de uitrol van de akkoorden of onderdelen daaruit. Ook in de overige 

gemeenten doen we dit graag! U kunt hiervoor een e-mail sturen naar 

bestuur@cocmiddennederland.nl.  

We wensen u veel leesplezier!   

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Simon Timmerman 

voorzitter COC Midden-Nederland 

 

 

  

http://www.cocmiddennederland.nl/algemeen/kies-bewust-op-21-maart-overzicht-regenboog-stembusakkoorden
mailto:bestuur@cocmiddennederland.nl
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DISCLAIMER 

De Regenboog Monitor 2018 van COC Midden-Nederland is met zorg samengesteld. 

Aangezien wij enkel gebruik kunnen maken van openbare bronnen of informatie die 

ons is toegezonden, kan het voorkomen dat informatie onvolledig, onjuist of niet 

meer actueel wordt weergegeven. Aan de inhoud van dit document kunnen geen 

rechten ontleend worden. Het gebruiken van de informatie uit de Regenboog Monitor 

2018 is enkel toegestaan met bronvermelding.   
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Werkwijze 

 

Om te komen tot een beoordeling per gemeente in de Regenboog Monitor 2018 zijn 

we allereerst gestart met onderzoek. Per gemeente hebben we het coalitieakkoord 

opgezocht en vervolgens gescreend op termen als onder andere ‘diversiteit’, 

‘regenboog stembusakkoord’ en ‘LHBTI’. Op deze manier konden we nagaan of 

(onderdelen van) het Regenboog Stembusakkoord een plekje had gekregen in de 

coalitieakkoorden en op welke wijze. 

Daarnaast hebben we per gemeente via de websites onderzocht of er moties ten 

aanzien van onderwerpen als het Regenboog Stembusakkoord of LHBTI waren 

ingediend en/of besproken. Tot slot hebben we ook alle ondertekenaars gevraagd 

een korte vragenlijst in te vullen over hoe het in hen gemeente is verlopen na het 

tekenen van het akkoord.  

Per gemeente hebben we een opsomming gemaakt van de onderzoeksresultaten. 

Die zijn terug te vinden onder ‘Overwegende dat’. Vervolgens hebben wij voor de 

beoordeling gekeken naar de resultaten in combinatie met de mogelijkheden van 

ondertekenaars binnen een eventuele coalitie.  

 

 

 

 

  



 

5 
 

Amersfoort 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ GroenLinks 
▪ CDA 
▪ SP 
▪ D66 
▪ VVD 
▪ Amersfoort2014 
▪ PvdA 

▪ D66    
▪ GroenLinks 
▪ VVD 
▪ ChristenUnie 

 

 

Overwegende dat: 

✓ het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 diverse passages zijn opgenomen over 

diversiteit, aandacht voor LHBTI en specifiek wordt gemeld dat de gemeente 

‘aan de slag gaat met het regenboogakkoord’; 

✓ de nieuwe wethouder Cees van Eijk (GroenLinks) specifiek het onderwerp 

‘diversiteit’ en de uitrol van het Regenboog Stembusakkoord in portefeuille 

heeft; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ inmiddels wordt gewerkt aan het realiseren van een Regenboogagenda in 

samenwerking met inwoners en organisaties, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Amersfoort scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt dat Amersfoort momenteel door de beloften in het 

coalitieakkoord, de portefeuille van de nieuwe wethouder en de voorgenomen acties 

op de goede weg is om invulling te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wel 

is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een Regenboogagenda wordt gerealiseerd 

om constructief aan de slag te gaan.  

 

 

  

https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=0f00fd7a-6b29-4024-a5bf-09d6ffa244a6&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1&contentid=7079
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Baarn 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ GroenLinks 
▪ D66 
▪ PvdA 

▪ VVD 
▪ D66 
▪ CDA 
▪ ChristenUnie-SGP 

 

Overwegende dat: 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 zeer summier wordt gesproken over 

diversiteit, en niet specifiek aandacht wordt besteed aan LHBTI’s of het 

Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Baarn scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het voor een enkele ondertekenaar in een 

coalitie van 4 partijen lastig is om het onderwerp in het akkoord te krijgen. Daarnaast 

zijn de ondertekenaars buiten de coalitie ook nog niet in actie gekomen om invulling 

te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wij adviseren de ondertekenaars om 

hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://www.baarn.nl/document.php?m=68&fileid=47680&f=f28a7e67c14b921ca41cad712a0ced2e&attachment=0&c=45545
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Blaricum 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ D66 
▪ CDA 

▪ Hart voor Blaricum 
▪ De Blaricumse Partij 
▪ CDA 

 

Overwegende dat… 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 zeer summier wordt gesproken over 

diversiteit, en niet specifiek aandacht wordt besteed aan LHBTI’s of het 

Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Blaricum scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het voor een enkele ondertekenaar in een 

coalitie van 3 partijen lastig is om het onderwerp in het akkoord te krijgen. De andere 

ondertekenaar buiten coalitie is ook nog niet in actie gekomen om invulling te geven 

aan het Regenboog Stembusakkoord. Wij adviseren de ondertekenaars om hier 

gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://blaricum.nl/dsresource?objectid=6fb7189b-dfb2-4857-8e30-4a52de0f7c65&type=pdf&&
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De Bilt 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ GroenLinks 
▪ PvdA 
▪ Beter De Bilt 
▪ SP 
▪ D66 

▪ VVD 
▪ GroenLinks 
▪ D66 
▪ CDA 

 

Overwegende dat… 

✓ de helft van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ inmiddels genderneutrale toiletten zijn gerealiseerd in het gemeentehuis, 

gemeentelijke formulieren zijn gescand op onnodig vragen naar geslacht en 

de aanhef in toespraken en brieven genderneutraal is gemaakt, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

De Bilt scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland is enthousiast over de ‘genderneutrale-acties’, maar vindt 

het teleurstellend dat er verder niets over het Regenboog Stembusakkoord is terug te 

vinden in het coalitieakkoord. Terwijl toch de helft van de coalitiepartijen het 

Regenboog Stembusakkoord heeft getekend. Daarnaast zijn de ondertekenaars 

buiten de coalitie ook nog niet in actie gekomen om verdere invulling te geven aan 

het Regenboog Stembusakkoord. Wij adviseren de ondertekenaars om hier 

gezamenlijk mee aan de slag te gaan. 

 

  

 

  

https://debilt.nl/fileadmin/bestanden/Bestuur_en_organisatie/College/Coalitieakkoord_De_Bilt_2018-2022_Samen_bouwen_aan_een_topklimaat.pdf
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De Ronde Venen 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ VVD 
▪ Seniorenpartij De Ronde 

Venen 
▪ CDA 
▪ D66 
▪ Lijst 8 Kernen 
▪ Pvda-GroenLinks 

▪ CDA 
▪ VVD 
▪ D66 
▪ Seniorenpartij De Ronde 

Venen 

 

Overwegende dat… 

✓ alle coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord hebben getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie (PvdA-GroenLinks) een motie indienden om 

de ambities en maatregelen zoals deze opgenomen staan in het Regenboog 

Stembusakkoord op te nemen in een actieprogramma; 

✓ de motie van PvdA-GroenLinks werd aangenomen door een ruime 

meerderheid van de gemeenteraad, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

De Ronde Venen scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt het een gemiste kans dat de coalitiepartijen niks over 

het Regenboog Stembusakkoord hebben opgenomen in het coalitieakkoord, terwijl 

zij allen hebben getekend. Het is positief dat vervolgens een motie is aangenomen 

om het Regenboog Stembusakkoord op te nemen in een actieprogramma. Wel is het 

belangrijk dat er zo snel mogelijk een actieprogramma wordt gerealiseerd om 

constructief aan de slag te gaan.  

 

 

  

https://www.derondevenen.nl/data/publicatie-website/college-van-b-w/Coalitieakkoord%20Verbindend%20innovatief%20ondernemend.pdf?_dc=1525249227057&_dc=1525249227075
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Gooise Meren 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ PvdA 
▪ D66 
▪ VVD 

▪ VVD 
▪ D66 
▪ Hart voor BNM 
▪ GroenLinks 

 

Overwegende dat… 

✓ de helft van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt specifiek aandacht besteed aan het 

bevorderen van acceptatie van LHBTI’s, maar niet aan het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Gooise Meren scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het teleurstellend dat er niks concreets over het 

Regenboog Stembusakkoord is terug te vinden in het coalitieakkoord. Terwijl toch de 

helft van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft getekend. Wij 

adviseren de ondertekenaars om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/bestuur/Coalitieakkoord-2018-2022-duurzaam-sociaal-veilig-en-vitaal.pdf
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Hilversum 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ SP 
▪ ChristenUnie 
▪ GroenLinks 
▪ Hart voor Hilversum 

▪ Hart voor Hilversum 
▪ D66 
▪ VVD 
▪ GroenLinks  

 

Overwegende dat… 

✓ de helft van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 specifiek aandacht wordt besteed aan het 

opstellen van een actief LHBTI-beleid, maar niet aan het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ de nieuwe wethouder Karin Walters (Hart voor Hilversum) specifiek het 

onderwerp ‘LHBTI’ in portefeuille heeft; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Hilversum scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt dat Hilversum momenteel door de beloften in het 

coalitieakkoord en de portefeuille van de nieuwe wethouder op de goede weg is om 

invulling te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wel is het belangrijk zo snel 

mogelijk te starten met het ontwikkelen van LHBTI-beleid om constructief aan de slag 

te gaan. 

 

 

  

https://www.hilversum.nl/Home/Bestuur/Gemeente_raad/College_Burgemeester_Wethouders_2018_2022/Coalitieakkoord_aandeslag.pdf
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Houten 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ D66 
▪ PvdA 
▪ GroenLinks 
▪ VVD 
▪ CDA 

▪ CDA 
▪ GroenLinks 
▪ VVD 
▪ ChristenUnie 

 

Overwegende dat… 

✓ het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 specifiek aandacht wordt besteed aan 

LHBTI’s onder de thema’s gezondheid, zorg & welzijn, maar niet aan het 

Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Houten scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het positief dat in het coalitieakkoord over LHBTI wordt 

gesproken. Helaas erg summier en weinig actiegericht gezien de beloften in het 

Regenboog Stembusakkoord. Terwijl toch het merendeel van de coalitiepartijen het 

Regenboog Stembusakkoord heeft getekend. Wij adviseren de ondertekenaars om 

hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://www.houten.nl/uploads/tx_pagefiles/Collegeprogramma_2018-2022.pdf
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Huizen 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ PvdA 
▪ GroenLinks 

▪ VVD 
▪ CDA 
▪ D66 
▪ PvdA 

 

Overwegende dat… 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 specifiek aandacht wordt besteed aan het 

opstellen van een gemeentelijk LHBT+ beleid, maar niet aan het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ de nieuwe wethouder Maarten Hoelscher (PvdA) specifiek het onderwerp 

‘Inclusieve samenleving’ en de uitrol LHBT+ beleid in portefeuille heeft; 

✓ voor de gemeenteraadsverkiezingen al een motie was aangenomen voor het 

ontwikkelen van LHBT+ beleid; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ inmiddels wordt gewerkt aan het ontwikkelen van het LHBT+ beleid samen 

met inwoners en organisaties, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Huizen scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt dat Huizen momenteel door de beloften in het 

coalitieakkoord, de portefeuille van de nieuwe wethouder en de lopende acties op de 

goede weg is om invulling te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wel is het 

belangrijk om zo snel mogelijk het beleid te ontwikkelen om constructief aan de slag 

te gaan. 

 

 

  

https://huizen.raadsinformatie.nl/document/6500671/1/nr_11_Bijlage_1_-_Coalitieakkoord_%28def__met_fin_bijlage_def_%29


 

14 
 

IJsselstein 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ D66 
▪ GroenLinks 
▪ PvdA 

▪ LDIJ 
▪ VVD 

 

Overwegende dat… 

✓ geen van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaar D66 samen met Museum IJsselstein een manifestatie over 

gender organiseerde, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

IJsselstein scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het lastig is om op zo’n korte termijn iets te 

realiseren uit het Regenboog Stembusakkoord, aangezien er geen ondertekenaars in 

de coalitie zitten. Wij adviseren de ondertekenaars om gezamenlijk aan de slag te 

gaan om de coalitie te overtuigen (op onderdelen) aan de slag te gaan met het 

Regenboog Stembusakkoord.  

 

  

 

  

https://www.ijsselstein.nl/mozard/document/docnr/1439023
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Laren 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ D66 
▪ GroenLinks 
▪ CDA 

▪ Larens Behoud 
▪ VVD 

 

Overwegende dat… 

✓ geen van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Laren scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het lastig is om op zo’n korte termijn iets te 

realiseren uit het Regenboog Stembusakkoord, aangezien er geen ondertekenaars in 

de coalitie zitten. Wij adviseren de ondertekenaars om gezamenlijk de coalitie te 

overtuigen (op onderdelen) aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord.  

 

  

 

  

https://laren.nl/dsresource?objectid=ed6b550f-d5f5-457a-8b8e-32eaa31e9d0d&type=pdf&&
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Leusden 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ GroenLinks-PvdA 
▪ SP 

▪ CDA 
▪ VVD 
▪ GroenLinks-PvdA 

 

Overwegende dat… 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Leusden scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het voor een enkele ondertekenaar in een 

coalitie van 3 partijen lastig is om het onderwerp in het akkoord te krijgen. De andere 

ondertekenaar buiten de coalitie is ook nog niet in actie gekomen om invulling te 

geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wij adviseren de ondertekenaars om 

hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://www.leusden.nl/coalitieakkoord.html
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Lopik 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ PvdA ▪ CDA 
▪ VVD 

 

Overwegende dat… 

✓ geen van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Lopik scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het lastig is om op zo’n korte termijn iets te 

realiseren uit het Regenboog Stembusakkoord, aangezien de ondertekenaar niet in 

de coalitie zit. Wij adviseren de ondertekenaar om de coalitie te overtuigen (op 

onderdelen) aan de slag te gaan met het Regenboog Stembusakkoord.  

 

  

 

  

https://www.lopik.nl/politiek-organisatie/documentenpagina_41693/item/coalitieakkoord-2018-2022-kom-op_113521.html
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Montfoort 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ Progressief Akkoord 
▪ D66 

▪ VVD 
▪ Progressief Akkoord 
▪ Inwonersbelangen 

Montfoort Linschoten 

 

Overwegende dat… 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 specifiek wordt benoemd dat in 2018 het 

actieprogramma voor het Regenboogstembusakkoord aan de gemeenteraad 

wordt aangeboden waarin de concrete uitvoeringsmaatregelen worden 

benoemd; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Montfoort scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt het positief dat, hoewel slechts 1 coalitiepartij het 

Regenboog Stembusakkoord heeft getekend, er concrete acties zijn opgenomen in 

het coalitieakkoord om invulling hieraan te geven. Wel is het belangrijk om zo snel 

mogelijk te starten met het ontwikkelen van het actieprogramma om constructief aan 

de slag te gaan. 

 

 

  

https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/1430678
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Nieuwegein 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ Lokale Vernieuwing 
▪ PvdA 
▪ CDA 
▪ D66 
▪ GroenLinks 

▪ VVD 
▪ PvdA 
▪ GroenLinks 
▪ CDA 
▪ Lokale Vernieuwing 

 

Overwegende dat… 

✓ het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 specifiek wordt benoemd dat de gemeente 

uitvoering gaat geven aan het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie (D66) een motie hebben ingediend om het 

Regenboog Stembusakkoord daadwerkelijk te gaan uitvoeren; 

✓ de motie van D66 werd aangenomen door een ruime meerderheid van de 

gemeenteraad, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Nieuwegein scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt dat Nieuwegein momenteel met de beloften in het 

coalitieakkoord en de ondersteunende motie op de goede weg is om invulling te 

geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wel is het belangrijk om zo snel 

mogelijk te starten met de uitvoering hiervan om constructief aan de slag te gaan. 

 

 

  

https://www.nieuwegein.nl/fileadmin/bestanden/Nieuwsberichten/2018/2018-05mei/Coalitieakkoord_Nieuwegein_2018-2022.pdf
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Nijkerk 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ De Lokale Partij ▪ ChristenUnie/SGP 
▪ PRO21 
▪ VVD 

 

Overwegende dat… 

✓ geen van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Nijkerk scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het lastig is om op zo’n korte termijn iets te 

realiseren uit het Regenboog Stembusakkoord, aangezien de ondertekenaar niet in 

de coalitie zit. Wij adviseren de ondertekenaar om de coalitie te overtuigen (op 

onderdelen) aan de slag te gaan met het Regenboog Stembusakkoord.  

 

  

 

  

https://www.nijkerk.eu/document.php?m=25&fileid=49627&f=2accff416c1f42cd38bcc95c6908ad00&attachment=0
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Oudewater 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ De Onafhankelijken ▪ VVD en D66 
▪ De Onafhankelijken 
▪ ChristenUnie-SGP 

 

Overwegende dat… 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 slechts eenmaal gesproken wordt over 

LHBTI in combinatie met het bestrijden van uitsluiting en geweld, maar niet 

over het Regenboog Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Oudewater scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het voor een enkele ondertekenaar in een 

coalitie van 3 partijen lastig is om het onderwerp in het akkoord te krijgen. Wij 

adviseren de ondertekenaar om de coalitie te overtuigen (op onderdelen) aan de slag 

te gaan met het Regenboog Stembusakkoord. 

 

  

 

  

https://gemeenteraad.oudewater.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/12-juli/20:00/raadsvoorstel-vaststellen-coalitieakkoord-2018-2022-bijlage-2-coalitieakkoord.pdf
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Rhenen 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ Progressieve 
Combinatie Rhenen 

▪ PvdA 
▪ D66 

▪ SGP 
▪ Progressieve 

Combinatie Rhenen 
▪ ChristenUnie 
▪ D66 

 

Overwegende dat… 

✓ de helft van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 specifiek aandacht wordt besteed aan 

LHBTI’s bij het thema Sociaal domein, maar niet aan het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Rhenen scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het positief dat in het coalitieakkoord over LHBTI wordt 

gesproken. Helaas is dit nog weinig actiegericht gezien de beloften in het Regenboog 

Stembusakkoord. Wij adviseren de ondertekenaars om hier gezamenlijk mee aan de 

slag te gaan.  

 

  

 

  

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/636544/Coalitieakkoord%202018-2022
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Soest 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ Democraten Soest 
Natuurlijk 

▪ GroenLinks 
▪ LTR 
▪ D66 

▪ GGS 
▪ VVD 
▪ D66 
▪ ChristenUnie-SGP 

 

Overwegende dat… 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord; 

✓ voor de gemeenteraadsverkiezingen een motie werd aangenomen voor het 

ontwikkelen van een actieprogramma LHBT+; 

✓ inmiddels wordt gewerkt aan het ontwikkelen van het actieprogramma LHBT+ 

beleid samen met inwoners en organisaties, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Soest scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het voor een enkele ondertekenaar in een 

coalitie van 4 partijen lastig is om het onderwerp in het akkoord te krijgen. Het is wel 

positief dat voor de verkiezingen een motie is aangenomen voor het ontwikkelen van 

een actieprogramma. Dit wordt op korte termijn gepresenteerd, en is deels 

gebaseerd op het Regenboog Stembusakkoord. 

 

 

  

https://www.soest.nl/fileadmin/Pdf/Coalitieakkoord-2018-2022.pdf
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Stichtse Vecht 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ Lokaal Liberaal 
▪ PvdA 
▪ GroenLinks 
▪ Het Vechtse Verbond 
▪ Maarssen2000 
▪ CDA 
▪ LP 
▪ VVD 
▪ Stichtse Vecht Beweegt 

▪ VVD 
▪ Lokaal Liberaal 
▪ GroenLinks 
▪ CDA 

 

Overwegende dat… 

✓ alle coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord hebben getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2020 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Stichtse Vecht scoort in de Regenboog Monitor 2018 een SLECHT.  

COC Midden-Nederland vindt het teleurstellend en een gemiste kans dat er niets 

over het Regenboog Stembusakkoord is terug te vinden in het coalitieakkoord, terwijl 

alle coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord hebben getekend. Daarnaast 

zijn de ondertekenaars buiten de coalitie ook nog niet in actie gekomen om verdere 

invulling te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wij adviseren de 

ondertekenaars om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/180420-Coalitieakkoord-SV-2018-2022.pdf
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Utrecht 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ VVD 
▪ CDA 
▪ PiratenPartij 
▪ GroenLinks 
▪ Student&Starter 
▪ D66 
▪ Partij v/d Dieren 
▪ SP 
▪ PvdA 
▪ PVV 

▪ D66 
▪ GroenLinks 
▪ ChristenUnie 

 

Overwegende dat… 

✓ het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 diverse passages zijn opgenomen over 

diversiteit, aandacht voor LHBTI en specifiek wordt gemeld dat de gemeente 

de principes uit het Regenboog Stembusakkoord onderschrijft en dat er een 

nieuwe Regenboogagenda gaat komen; 

✓ de nieuwe wethouder Linda Voortman (GroenLinks) specifiek het onderwerp 

‘diversiteit’ en het ontwikkelen van de nieuwe Regenboogagenda in 

portefeuille heeft; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie een motie hebben ingediend om het 

Regenboog Stembusakkoord bindend te maken;  

✓ die bewuste motie geen meerderheid kreeg, omdat de coalitiepartijen de 

vermelding in het coalitieakkoord voldoende vonden; 

✓ inmiddels wordt gewerkt aan het realiseren van een nieuwe 

Regenboogagenda samen met inwoners en organisaties, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Utrecht scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt dat Utrecht momenteel door de beloften in het 

coalitieakkoord, de portefeuille van de nieuwe wethouder en de voorgenomen acties 

op de goede weg is om invulling te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wel 

is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe Regenboogagenda wordt 

gerealiseerd om constructief aan de slag te gaan.  

 

 

  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/2018-05-Coalitieakkoord-Utrecht-ruimte-voor-iedereen.pdf
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Utrechtse Heuvelrug 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ D66 
▪ OPEN 
▪ VVD 

▪ VVD 
▪ OPEN 
▪ CDA 
▪ SGP 

 

Overwegende dat… 

✓ de helft van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 specifiek aandacht wordt besteed aan 

LHBTI’s bij het thema zorg, maar niet aan het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Utrechtse Heuvelrug scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het positief dat in het coalitieakkoord over LHBTI wordt 

gesproken. Helaas is dit wel erg summier en weinig actiegericht gezien de beloften in 

het Regenboog Stembusakkoord. Terwijl toch de helft van de coalitiepartijen het 

Regenboog Stembusakkoord heeft getekend. Wij adviseren de ondertekenaars om 

hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/6562312/1


 

27 
 

Veenendaal 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ D66 
▪ Lokaal Veenendaal 
▪ SP 
▪ VVD 
▪ GroenLinks 
▪ PvdA 

▪ ChristenUnie 
▪ VVD 
▪ SGP 
▪ ProVeenendaal 

 

Overwegende dat… 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Veenendaal scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het voor een enkele ondertekenaar in een 

coalitie van 4 partijen lastig is om het Regenboog Stembusakkoord in het akkoord te 

krijgen. De andere ondertekenaars buiten de coalitie zijn ook nog niet in actie 

gekomen om invulling te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wij adviseren 

de ondertekenaars om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://www.veenendaal.nl/fileadmin/files/Veenendaal/documenten/over-veenendaal/180515_Definitief_concept_Raadsprogramma_2018-2022.pdf
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Wijk bij Duurstede 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ D66 
▪ VVD 
▪ GroenLinks 
▪ WijkNU 

▪ VVD 
▪ GroenLinks 
▪ PCG 

 

Overwegende dat… 

✓ het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie (D66) een motie hebben ingediend om het 

Regenboog Stembusakkoord daadwerkelijk te gaan uitvoeren en een 

beleidsnotitie LHBT+ te ontwikkelen; 

✓ de motie van D66 is aangenomen door een ruime meerderheid van de 

gemeenteraad; 

✓ inmiddels o.a. in samenwerking met COC Midden-Nederland wordt gewerkt 

aan de ontwikkeling van een beleidsnotitie LHBT+, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Wijk bij Duurstede scoort in de Regenboog Monitor 2018 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt het een gemiste kans dat de coalitiepartijen niks over 

het Regenboog Stembusakkoord hebben opgenomen in het coalitieakkoord, terwijl 

het merendeel van de coalitie heeft getekend. Het is wel erg positief dat er een motie 

is aangenomen om het Regenboog Stembusakkoord te gaan uitvoeren. Wel is het 

belangrijk dat er zo snel mogelijk een beleid wordt ontwikkeld om constructief aan de 

slag te gaan.  

 

 

  

https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/fb84f35aeb1ef94f347a323d86aad3db5a0a0eac/Coalitieakkoord_Wijk%20bij%20Duurstede_20182022.pdf
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Woerden 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ Progressief Woerden 
▪ D66 
▪ Sterk Woerden 
▪ SP 
▪ VVD 

▪ CDA 
▪ Lijst van der Does 
▪ ChristenUnie-SGP 
▪ D66 

 

Overwegende data… 

✓ slechts 1 van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Woerden scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland begrijpt dat het voor een enkele ondertekenaar in een 

coalitie van 4 partijen lastig is om het Regenboog Stembusakkoord in het akkoord te 

krijgen. De andere ondertekenaars buiten de coalitie zijn ook nog niet in actie 

gekomen om invulling te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. Wij adviseren 

de ondertekenaars om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/07-juni/21:30/1-coalitieakkoord-2018-2022.pdf
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Zeist 

Ondertekenaars Coalitie/college van B&W 

▪ D66 
▪ GroenLinks 
▪ SP 
▪ VVD 
▪ CDA 
▪ Seyst.Nu 
▪ PvdA 
▪ NieuwDemocratischZeist 

▪ VVD 
▪ GroenLinks 
▪ CDA 
▪ ChristenUnie-SGP 

 

Overwegende dat… 

✓ het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft 

getekend; 

✓ in het coalitieakkoord 2018-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan 

diversiteit, LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; 

✓ ondertekenaars buiten de coalitie vooralsnog geen moties of voorstellen 

hebben gedaan om aan de slag te gaan met het Regenboog 

Stembusakkoord, 

komen wij tot de volgende beoordeling: 

Zeist scoort in de Regenboog Monitor 2018 een SLECHT.  

COC Midden-Nederland vindt het teleurstellend en een gemiste kans dat er niets 

over het Regenboog Stembusakkoord is terug te vinden in het coalitieakkoord. 

Terwijl toch het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord 

heeft getekend. Daarnaast zijn de ondertekenaars buiten de coalitie ook nog niet in 

actie gekomen om verdere invulling te geven aan het Regenboog Stembusakkoord. 

Wij adviseren de ondertekenaars om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.  

 

  

 

  

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Hoofdlijnenakkoord_2018_def.pdf
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Overige gemeenten  

 

Helaas hebben wij niet in alle gemeenten van ons werkgebied een Regenboog 

Stembusakkoord kunnen tekenen. Het gaat om de gemeenten Bunnik, Bunschoten, 

Culemborg, Eemnes, Renswoude, Scherpenzeel, Vianen, Woudenberg, Weesp en 

Wijdemeren. Wel is het positief om te melden dat een aantal van de zojuist 

genoemde wel de regenboogvlag wordt gehesen op Coming Out Dag. 

Overigens hopen we in Vianen in dit najaar nog een Regenboog Stembusakkoord te 

tekenen. In november zijn daar nog verkiezingen in verband met een herindeling tot 

de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. We hebben inmiddels de politieke partijen die 

meedoen aan die verkiezingen uitgenodigd ons Regenboog Stembusakkoord te 

tekenen. Hopelijk kunnen Vijfheerenlanden volgend jaar toevoegen aan de 

Regenboog Monitor.  
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