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DISCLAIMER 

De Regenboog Monitor 2019 van COC Midden-Nederland is met zorg samengesteld. Aangezien wij 

enkel gebruik kunnen maken van openbare bronnen en/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 2019 is enkel toegestaan met bronvermelding. 
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VOORWOORD 

Met trots presenteer ik u vandaag, op Coming Out Dag, de Regenboog Monitor 2019 van COC Midden-

Nederland. Het is de tweede editie waarin een voortgangsrapportage presenteren van de getekende 

Regenboog Stembusakkoorden in Midden-Nederland! 

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben we in heel veel gemeenten 

binnen ons werkgebied met verschillende politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord 

getekend. In de Regenboog Monitor 2018 hebben we deze akkoorden voor een eerste keer 

beoordeeld. Inmiddels zijn na het verschijnen van die eerste editie nog twee nieuwe Regenboog 

Stembusakkoorden getekend, in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en Provincie Utrecht. 

 

We beoordelen in de Regenboog Monitor 2019 alle 28 getekende Regenboog Stembusakkoorden. 

Waar de ondertekenaars zich gehouden aan de afspraken uit het akkoord en zijn zij ermee aan de 

slag gegaan? Waar zullen ondertekenaars een tandje bij moeten zetten? Was de beoordeling in 2018 

een reden voor meer actie of juist niet? Inmiddels zijn de meeste ondertekenaars ruim anderhalf aan 

de slag, dus wat heeft dat opgeleverd? 

 

We hebben ons best gedaan een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de huidige situatie per 

gemeente wat betreft de uitrol en acties naar aanleiding van de akkoorden. Veel dank aan de 

ondertekenaars die input hebben geleverd. We zien de Regenboog Monitor als een aanmoediging en 

een herinnering aan de handtekening die is gezet. 

 

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

bij de uitrol van de akkoorden en/of onderdelen daarvan. Ook in de overige gemeenten zouden we 

dit graag doen. 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 
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WERKWIJZE 

Om te komen tot een beoordeling per gemeente in de Regenboog Monitor 2019 is gestart met een 

onderzoek.  

 

Per gemeente is onderzocht of en welke acties zijn ondernomen na het verschijnen van de 

Regenboog Monitor 2018. Hiervoor zijn gemeentelijke websites, regionale media en tips en 

aanwijzingen van inwoners gebruikt. 

  

Daarnaast is per gemeente via de websites onderzocht of moties ten aanzien van onderwerpen als 

het Regenboog Stembusakkoord en/of LHBTI zijn ingediend en/of besproken.  

 

Tot slot zijn alle ondertekenaars gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over hoe het in hun 

gemeente is verlopen na het tekenen van het akkoord.  

 

Per gemeente is een opsomming gemaakt van de onderzoeksresultaten. Deze zijn per gemeente in 

de navolgende pagina’s terug te vinden onder het kopje Overwegende dat. Vervolgens is voor de 

beoordeling gekeken naar de resultaten in combinatie met de mogelijkheden van ondertekenaars 

binnen een eventuele coalitie. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN 

Gemeente Amersfoort 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

Amersfoort2014 CDA ChristenUnie D66 

D66 GroenLinks GroenLinks VVD 

PvdA SP   

VVD    

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Amersfoort in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde; 

⎯ In het voorjaar van 2019 door de gemeente voor het eerst een Amersfoortse Regenboogagenda 

2019-2022 is gepresenteerd; 

⎯ Aan de Regenboogagenda een jaarlijks actieplan is verbonden: met in 2019 specifieke aandacht 

voor jongeren ondersteunen, informatie over LHBTI+ beter beschikbaar maken en de 

meldingsbereidheid van Amersfoorters die zich niet veilig voelen in de stad vergroten; en 

⎯ De gemeenteraad in mei 2019 unaniem voor een motie stemde voor het instellen van het 

Regenboogplatform Amersfoort. Hierin werken organisaties samen aan het uitvoeren van de 

ambities van de Regenboogagenda. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Amersfoort scoort in de Regenboog Monitor 2019 een GOED.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente Amersfoort. Het 

vaststellen van een Regenboogagenda en het instellen van een Regenboogplatform zijn 

van essentieel belang om de komende tijd actief te blijven op het gebied van seksuele 

en genderdiversiteit in het belang van LHBTI’s in Gemeente Amersfoort.  

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente Amersfoort om in de komende periode 

aandacht te hebben voor LHBTI-vriendelijke zorg en welzijn, LHBTI binnen sport en 

kwetsbare LHBTI-groepen, zoals biculturele en religieuze LHBTI’s, asielzoekers en 

transgender personen. 
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Gemeente Baarn 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 GroenLinks CDA ChristenUnie-SGP 

PvdA  D66 VVD 

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Baarn in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; en 

⎯ Ondertekenaars vooralsnog geen initiatief hebben genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Baarn scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaars geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad.   

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Baarn om in gesprek 

te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht voor LHBTI 

inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om hierover mee te 

denken en adviseren. 
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Gemeente Blaricum 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA D66 CDA De Blaricumse Partij 

  Hart voor Blaricum  

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Blaricum in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; en 

⎯ Ondertekenaars vooralsnog geen initiatief hebben genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Blaricum scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaars geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad.   

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Blaricum om in 

gesprek te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht 

voor LHBTI inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om 

hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente De Bilt 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

Beter De Bilt D66 CDA D66 

GroenLinks PvdA GroenLinks VVD 

SP    

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente De Bilt in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; 

⎯ De gemeenteraad in november 2018 voor een motie stemde om een Actieplan LHBTI op te 

stellen; 

⎯ Op 5 februari 2019 de gemeente samen met COC Midden-Nederland een succesvolle 

inwonersavond organiseerde om input op te halen voor het Actieplan LHBTI; en 

⎯ De gemeente voornemens is rond Coming Out Dag 2019 het Actieplan LHBTI te presenteren dat 

in afstemming met COC Midden-Nederland is opgesteld. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente De Bilt scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente De Bilt. Het opstellen 

van een Actieplan LHBTI in samenspraak met inwoners is van essentieel belang om de 

komende tijd actief te blijven op het gebied van seksuele en genderdiversiteit in het 

belang van LHBTI’s in Gemeente De Bilt.  

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente De Bilt om in de komende periode aandacht 

te besteden aan de verdere invulling en uitrol van het Actieplan LHBTI. 
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Gemeente De Ronde Venen 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA D66 CDA D66 

Lijst 8 Kernen PvdA-GroenLinks 
Seniorenpartij De 

Ronde Venen 
VVD 

Seniorenpartij De 
Ronde Venen 

VVD   

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente De Ronde Venen in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde; 

⎯ De verantwoordelijke wethouder in januari 2019 een informatienota met een nauwelijks 

ambitieus “Actieplan LHBTI” presenteerde; 

⎯ Dit nauwelijks ambitieuze “Actieplan LHBTI” na kritiek van de gemeenteraad door de 

wethouder werd teruggetrokken; en 

⎯ Op 19 september 2019 de gemeente samen met COC Midden-Nederland een succesvolle 

inwonersavond organiseerde om input op te halen voor het Actieplan LHBTI. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente De Ronde Venen scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente De Ronde Venen. 

Hoewel de wethouder in eerste instantie met een nauwelijks ambitieus “Actieplan 

LHBTI” kwam, is het goed om te zien dat de gemeenteraad hier geen genoegen mee 

nam. De recent georganiseerde inwonersavond geeft voldoende basis voor het opstellen 

van een ambitieus Actieplan LHBTI.  

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente De Ronde Venen om zo snel mogelijk een 

ambitieus Actieplan LHBTI op te stellen en te laten accorderen door de gemeenteraad. 

Op deze manier kunnen concrete stappen worden gezet in het belang van LHBTI 

inwoners van Gemeente De Ronde Venen. 
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Gemeente Gooise Meren 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 PvdA D66 GroenLinks 

VVD  Hart voor BNM VVD 

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Gooise Meren in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; en 

⎯ Ondertekenaars vooralsnog geen initiatief hebben genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Gooise Meren scoort in de Regenboog Monitor 2019 een SLECHT.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaars geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad. Zeker, aangezien de helft van het College bestaat uit partijen die het 

akkoord hebben ondertekend. 

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Gooise Meren om in 

gesprek te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht 

voor LHBTI inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om 

hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Hilversum 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

ChristenUnie GroenLinks D66 GroenLinks 

Hart voor Hilversum SP Hart voor Hilversum VVD 

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Hilversum in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde; 

⎯ De gemeenteraad in november 2018 voor een motie stemde voor het instellen van een 

Diversiteitsraad;  

⎯ In het voorjaar van 2019 door de gemeente het Hilversumse beleidsplan LHBTI 2019-2022 

“Jezelf zijn in Hilversum” werd gepresenteerd; 

⎯ Binnen het beleidsplan is gekozen voor ontmoeting, sociale acceptatie, zichtbaarheid, 

veiligheid en voorbeeldfunctie als speerpunten; en 

⎯ De gemeente intensief betrokken is de bij de eerste editie van de Rainbow Week in Gemeente 

Hilversum van 11 tot en met 18 oktober 2019. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Hilversum scoort in de Regenboog Monitor 2019 een GOED.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente Hilversum. Het 

vaststellen van een beleidsplan LHBTI en het instellen van een Diversiteitsraad zijn van 

essentieel belang om de komende tijd structureel aandacht te besteden aan LHBTI 

inwoners in Gemeente Hilversum.  

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente Hilversum om naast veel aandacht voor 

zichtbaarheid en evenementen ook te investeren in duurzame positieverbetering voor 

LHBTI’s in Gemeente Hilversum. 
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Gemeente Houten 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA D66 CDA ChristenUnie 

GroenLinks PvdA GroenLinks VVD 

VVD    

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Houten in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; 

⎯ De gemeenteraad in december 2018 voor een motie stemde om LHBTI+ onderdeel te maken 

van het inclusieve beleid van de gemeente; 

⎯ In juni 2019 een collegebrief werd gestuurd als reactie op de motie, waarin werd aangegeven 

welke acties waren ondernomen en dat er in de afgelopen periode geen specifieke aandacht is 

geweest voor LHBTI; en 

⎯ In de collegebrief wordt aangekondigd dat er LHBTI’s als kwetsbare groep een plek krijgen in 

de nieuwe Sociale Koers 2020-2023 die eind oktober 2019 in de raad besproken wordt. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Houten scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat in Gemeente Houten, ondanks brede steun 

in de gemeenteraad, nog steeds geen concrete invulling is gegeven aan de beloften uit 

het Regenboog Stembusakkoord.  

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars om kritisch te kijken naar 

voldoende specifieke aandacht voor LHBTI in de Sociale Koers 2020-2023. 
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Gemeente Huizen 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

GroenLinks PvdA CDA D66 

  PvdA VVD 

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Huizen in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde;  

⎯ Op 17 oktober 2018 de gemeente samen met COC Midden-Nederland een succesvolle 

inwonersavond organiseerde om ervaringen van inwoners te inventariseren; en 

⎯ In mei 2019 door de gemeente het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 is gepresenteerd met 

daarin ook specifieke aandacht voor LHBTI. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Huizen scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente Huizen. Het 

vaststellen van een beleidsplan is van essentieel belang om de komende tijd structureel 

aandacht te besteden aan LHBTI inwoners in Gemeente Huizen. 

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente Huizen om zo snel mogelijk aan de slag te 

gaan met concrete acties die zijn beschreven in het beleidsplan.  
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Gemeente IJsselstein 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 GroenLinks LDIJ VVD 

PvdA    

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente IJsselstein in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; 

⎯ De gemeenteraad in november 2018 tegen een motie van de ondertekenaars stemde om 

gemeentelijk LHBTI beleid te ontwikkelen; en 

⎯ In maart 2019 de motie “Inclusief IJsselstein” werd ingetrokken. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente IJsselstein scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat in Gemeente IJsselstein nog steeds geen 

concrete invulling is gegeven aan de beloften uit het Regenboog Stembusakkoord. We 

beseffen dat het voor de ondertekenaars lastig is om stappen te zetten, aangezien geen 

van hen in het College zit. 

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente IJsselstein om in 

gesprek te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht 

voor LHBTI inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om 

hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Laren 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA D66 Larens Behoud VVD 

GroenLinks    

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Laren in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; en 

⎯ Ondertekenaars vooralsnog geen initiatief hebben genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen.  

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Laren scoort in de Regenboog Monitor 2018 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaars geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad. We beseffen dat het voor de ondertekenaars lastig is om stappen te 

zetten, aangezien geen van hen in het College zit. 

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Laren om in gesprek 

te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht voor LHBTI 

inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om hierover mee te 

denken en adviseren. 
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Gemeente Leusden 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

GroenLinks-PvdA SP CDA GroenLinks-PvdA 

  VVD  

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Leusden in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; en 

⎯ Ondertekenaars vooralsnog geen initiatief hebben genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Leusden scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaars geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad.   

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Leusden om in 

gesprek te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht 

voor LHBTI inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om 

hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Lopik 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

PvdA  CDA VVD 

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Lopik in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; en  

⎯ De gemeenteraad in oktober 2018 tegen een motie van de ondertekenaar stemde om binnen 

gemeentelijk beleid aandacht te hebben voor LHBTI.  

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Lopik scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat het in Gemeente Lopik nog niet is gelukt 

om te komen tot een uitrol het Regenboog Stembusakkoord, aangezien slechts een 

partij het akkoord heeft getekend. Wel willen we onze waardering uitspreken naar de 

enige ondertekenaar in Gemeente Lopik voor de inzet om met coalitiepartij VVD via een 

motie de gemeente tot actie aan te zetten.  

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaar in Gemeente Lopik om in gesprek te 

gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht voor LHBTI 

inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om hierover mee te 

denken en adviseren. 
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Gemeente Montfoort 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 Progressief Akkoord 
Inwonersbelangen 

Montfoort Linschoten 
Progressief Akkoord 

  VVD  

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Montfoort in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde; 

⎯ Nog geen actieprogramma is opgesteld, terwijl dit in het coalitieakkoord is afgesproken; 

⎯ Ondertekenaars vooralsnog geen initiatief hebben genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Montfoort scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat het in Gemeente Montfoort nog niet is 

gelukt om te komen tot een uitrol het Regenboog Stembusakkoord, terwijl hierover wel 

afspraken zijn gemaakt in het coalitieakkoord.  

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaar in Gemeente Montfoort om de 

verantwoordelijk aan te spreken en zo snel mogelijk aan de slag te gaan. COC Midden-

Nederland komt graag langs om hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Nieuwegein 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA D66 CDA GroenLinks 

GroenLinks Lokale Vernieuwing Lokale Vernieuwing PvdA 

PvdA  VVD  

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Nieuwegein in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde; 

⎯ Op 12 februari 2019 de gemeente samen met COC Midden-Nederland een succesvolle 

inwonersavond organiseerde om input op te halen voor een Regenboogagenda; en 

⎯ De gemeenteraad in juli 2019 voor een motie stemde om binnen twee jaar in de stad een 

regenboogtrap en/of een regenboogzebrapad aan te leggen om uiting te geven aan Gemeente 

Nieuwegein als inclusieve gemeente. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Nieuwegein scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente Nieuwegein. De in 

februari georganiseerde inwonersavond geeft voldoende basis voor het opstellen van 

een ambitieuze Regenboogagenda. Ook de plannen voor het aanleggen van een 

regenboogtrap en/of regenboogzebrapad zijn positief en blijk van steun aan LHBTI’s in 

Gemeente Nieuwegein.  

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente Nieuwegein om zo snel mogelijk een 

ambitieuze Regenboogagenda op te stellen en te laten accorderen door de 

gemeenteraad. Op deze manier kunnen concrete stappen worden gezet in het belang 

van LHBTI inwoners van Gemeente Nieuwegein. 
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Gemeente Nijkerk 

 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

De Lokale Partij  ChristenUnie-SGP PRO21 

  VVD  

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Nijkerk in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; en 

⎯ De ondertekenaar vooralsnog geen initiatief heeft genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Nijkerk scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaar geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad. 

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaar in Gemeente Nijkerk om in gesprek 

te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht voor LHBTI 

inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om hierover mee te 

denken en adviseren. 
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Gemeente Oudewater 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

De Onafhankelijken  ChristenUnie-SGP D66-VVD  

  De Onafhankelijken  

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Oudewater in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; en 

⎯ De ondertekenaar vooralsnog geen initiatief heeft genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Oudewater scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaar geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad. 

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaar in Gemeente Oudewater om in 

gesprek te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht 

voor LHBTI inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om 

hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Rhenen 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 
Progressieve 

Combinatie Rhenen 
ChristenUnie D66 

PvdA  
Progressieve 

Combinatie Rhenen 
SGP 

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Rhenen in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde;  

⎯ De ondertekenaar vooralsnog geen initiatief heeft genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen, ondanks de specifieke verwijzing naar LHBTI’s in 

het coalitieakkoord. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Rhenen scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaar geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad. 

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaar in Gemeente Rhenen om in gesprek 

te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht voor LHBTI 

inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om hierover mee te 

denken en adviseren. 
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Gemeente Soest 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 
Democraten Soest 

Natuurlijk 
ChristenUnie-SGP D66 

GroenLinks LTR GGS VVD 

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Soest in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde; 

⎯ Eind 2018 door de gemeente een actieprogramma LHBT+ is gepresenteerd; en 

⎯ In het actieprogramma gekozen is voor speerpunten (veiligheid, voorbeeldfunctie, zorg en 

welzijn, jongeren en onderwijs, sport), maar concrete acties ontbreken. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Soest scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het zeer teleurstellend dat in Gemeente Soest een 

Actieprogramma LHBT+ is gepresenteerd zonder concrete acties.  

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Soest om de 

verantwoordelijk wethouder aan te spreken op de uitrol van het actieprogramma. COC 

Midden-Nederland komt graag langs om hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Stichtse Vecht 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA GroenLinks CDA GroenLinks 

Het Vechtse Verbond Lokaal Liberaal PvdA VVD 

LP Maarssen2000   

PvdA 
Stichtse Vecht 

Beweegt 
  

VVD    

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Stichtse Vecht in de Regenboog Monitor 2018 een slecht scoorde; 

⎯ De gemeenteraad in november 2018 voor een motie stemde om “kleur te geven aan het 

Regenboogakkoord”; en 

⎯ Tot op heden geen acties zijn ondernomen tot verdere uitrol van het Regenboog 

Stembusakkoord. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Stichtse Vecht scoort in de Regenboog Monitor 2019 een SLECHT.  

COC Midden-Nederland vindt het zeer teleurstellend dat, ondanks een motie, tot op 

heden geen acties zijn ondernomen tot verdere uitrol van de beloften uit het 

Regenboog Stembusakkoord.  

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Stichtse Vecht om de 

verantwoordelijk wethouder aan te spreken op het uitvoeren van de aangenomen motie 

en werk te maken van het Regenboog Stembusakkoord. COC Midden-Nederland komt 

graag langs om hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Utrecht 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA D66 ChristenUnie D66 

GroenLinks Partij v/d Dieren GroenLinks  

PiratenPartij PvdA   

PVV SP   

Student&Starter VVD   

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Utrecht in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde; 

⎯ In december 2018 door de gemeente een nieuwe Utrechtse Regenboogagenda 2019-2022 is 

gepresenteerd;  

⎯ De Utrechtse LHBTI Adviescommissie en vele partnerorganisaties betrokken zijn bij de uitvoer 

van de Regenboogagenda; en 

⎯ De gemeente jaarlijks een openbare voortgangsrapportage stuurt naar de gemeenteraad met 

de uitgevoerde acties en bereikte resultaten. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Utrecht scoort in de Regenboog Monitor 2019 een GOED.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente Utrecht. Het 

vaststellen van een nieuwe Regenboogagenda zijn van essentieel belang om de komende 

tijd actief te blijven op het gebied van seksuele en genderdiversiteit in het belang van 

LHBTI’s in Utrecht.  

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente Utrecht om in de komende periode 

aandacht te hebben voor aandacht voor LHBTI binnen inburgering, binnen sport en voor 

kwetsbare LHBTI-groepen, zoals biculturele en religieuze LHBTI’s, asielzoekers en 

transgender personen. 
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 OPEN CDA OPEN 

VVD  SPG VVD 

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Utrechtse Heuvelrug in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde; 

⎯ De gemeenteraad in december 2018 voor een motie “Actieplan LHBTI-emancipatie” stemde; en 

⎯ Op 25 september 2019 de gemeente samen met COC Midden-Nederland een succesvolle 

inwonersavond organiseerde om input op te halen voor het Actieplan LHBTI. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

De motie en de recent georganiseerde inwonersavond geeft voldoende basis voor het 

opstellen van een ambitieus Actieplan LHBTI-emancipatie.  

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente Utrechtse Heuvelrug om zo snel mogelijk 

het Actieplan LHBTI-emancipatie op te stellen. Op deze manier kunnen concrete 

stappen worden gezet in het belang van LHBTI inwoners van Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug. 

  



 

 

 

 

 

 
26 

Gemeente Veenendaal 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 GroenLinks ChristenUnie ProVeenendaal 

Lokaal Veenendaal PvdA SPG VVD 

SP VVD   

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Veenendaal in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde;  

⎯ De ondertekenaars vooralsnog geen initiatief hebben genomen om verdere uitrol van het 

Regenboog Stembusakkoord te agenderen. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Veenendaal scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat door de ondertekenaars geen initiatief is 

genomen om de verdere uitrol van het Regenboog Stembusakkoord te agenderen in de 

gemeenteraad. 

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Veenendaal om in 

gesprek te gaan met andere politieke partijen in de gemeenteraad over de aandacht 

voor LHBTI inwoners in hun gemeente. COC Midden-Nederland komt graag langs om 

hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Vijfheerenlanden 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA D66 CDA ChristenUnie 

GroenLinks PvdA D66 PvdA 

VVD  VVD  

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Vijfheerenlanden in verband met een verlate herindelingsverkiezing nog niet eerder 

werd beoordeeld; 

⎯ Het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft getekend; 

⎯ In het coalitieakkoord 2019-2022 geen specifieke aandacht wordt besteed aan diversiteit, 

LHBTI’s of het Regenboog Stembusakkoord; en 

⎯ De gemeenteraad in juli 2019 voor een motie “Regenboog Stembusakkoord” stemde dat het 

College oproept om aan de slag te gaan met de aandachtspunten uit het akkoord. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Vijfheerenlanden scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE.  

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

Regenboog Stembusakkoord hebben opgenomen in het coalitieakkoord, terwijl het 

merendeel van de coalitie heeft getekend. Wel is positief dat recent een motie is 

aangenomen om het Regenboog Stembusakkoord te gaan uitvoeren. Het belangrijk dat 

zo snel mogelijk acties in gang worden gezet. COC Midden-Nederland komt graag langs 

om hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Wijk bij Duurstede 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 GroenLinks GroenLinks PCG 

VVD WijkNU VVD  

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Wijk bij Duurstede in de Regenboog Monitor 2018 een voldoende scoorde;  

⎯ Een geplande inwonersavond die in samenwerking met COC Midden-Nederland zouden worden 

georganiseerd werd geannuleerd; 

⎯ Het College op 9 juli de gemeenteraad informeerde met de brief ‘Stand van zaken m.b.t. 

LHBTI’; 

⎯ In de brief wordt gemeld dat een werkgroep is gevormd om specifiek aan de slag te gaan voor 

jongeren in relatie tot LHBTI;  

⎯ Er geen volledige invulling wordt gegeven aan de aangenomen motie waarin wordt verzocht om 

een beleidsnotitie LHBT+ op basis van het Regenboog Stembusakkoord. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Wijk bij Duurstede scoort in de Regenboog Monitor 2019 een MATIG.  

COC Midden-Nederland vindt het jammer dat de kans voor inwoners om mee te praten 

en hun ervaringen te delen is geannuleerd. Het opzetten van een werkgroep specifiek 

voor jongeren is positief, maar is te beperkt gezien de breedte van het onderwerp.  

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Wijk bij Duurstede om 

de verantwoordelijk wethouder aan te spreken op het uitvoeren van de aangenomen 

motie en werk te maken van het Regenboog Stembusakkoord. COC Midden-Nederland 

komt graag langs om hierover mee te denken en adviseren. 
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Gemeente Woerden 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 Progressief Woerden CDA ChristenUnie-SGP 

SP Sterk Woerden D66 Lijst van der Does 

VVD    

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Woerden in de Regenboog Monitor 2018 een matig scoorde;  

⎯ Binnen het gemeentelijke actieprogramma ‘Iedereen doet mee!’ specifiek aandacht is voor 

LHBTI; 

⎯ Binnen het gemeentelijke veiligheidsplan specifiek aandacht is voor LHBTI; 

⎯ De gemeente de tweede editie van de Regenboogweek in Woerden financieel ondersteund; 

⎯ De gemeente in oktober een regenboogzebrapad liet aanleggen in het centrum van Woerden 

als zichtbare uiting dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Woerden scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE. 

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente Woerden. Het is van 

essentieel belang dat het onderwerp LHBTI specifiek een plek heeft gekregen in diverse 

beleidsonderdelen. Ook de financiële steun aan evenementen en het aanleggen van het 

regenboogzebrapad zijn belangrijke vormen van ondersteuning. 

COC Midden-Nederland adviseert de ondertekenaars in Gemeente Woerden om de 

invulling en uitvoering van de concrete acties kritisch te blijven volgen.  
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Gemeente Zeist 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

CDA D66 CDA ChristenUnie-SGP 

GroenLinks 
Nieuw Democratisch 

Zeist 
GroenLinks VVD 

PvdA Seyst.Nu   

SP VVD   

 

Overwegende dat: 

⎯ Gemeente Woerden in de Regenboog Monitor 2018 een slecht scoorde;  

⎯ Door ondertekenaars in januari 2019 een overleg is georganiseerd om aan de slag te gaan met 

de beloften uit het akkoord; 

⎯ Op 10 juli en 23 september 2019 inwonersavonden zijn georganiseerd samen met COC Midden-

Nederland om input te leveren voor het Actieplan LHBTI. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Gemeente Zeist scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland is blij met de ontwikkelingen in Gemeente Zeist. Na de slechte 

beoordeling van 2018 men in actie gekomen. De in juli en september georganiseerde 

inwonersavonden geven voldoende basis voor het opstellen van een Actieplan LHBTI.  

COC Midden-Nederland adviseert Gemeente Zeist om zo snel mogelijk een Actieplan 

LHBTI op te stellen en te laten accorderen door de gemeenteraad. Op deze manier 

kunnen concrete stappen worden gezet in het belang van LHBTI inwoners van Gemeente 

Zeist. 
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Provincie Utrecht 
 

ONDERTEKENAARS COALITIE 

D66 Partij v/d Dieren PvdA GroenLinks 

50PLUS SP D66 ChristenUnie 

PvdA GroenLinks CDA  

 

Overwegende dat: 

⎯ Provincie Utrecht in verband met Provinciale Verkiezingen in maart 2019 nog niet eerder werd 

beoordeeld; 

⎯ Het merendeel van de coalitiepartijen het Regenboog Stembusakkoord heeft getekend; 

⎯ In het coalitieakkoord 2019-2023 specifieke aandacht wordt besteed aan LHBTI’s en de 

Regenboogprovincie;  

⎯ Een gedeputeerde de ‘Regenboogprovincie’ in portefeuille heeft. 

Komt COC Midden-Nederland tot de volgende beoordeling: 

Provincie Utrecht scoort in de Regenboog Monitor 2019 een VOLDOENDE.  

COC Midden-Nederland vindt het positief dat in het coalitieakkoord aandacht wordt 

besteed aan LHBTI en dat een gedeputeerde verantwoordelijk is voor de 

Regenboogprovincie. Het is wel belangrijk dat zo snel mogelijk concrete acties in gang 

worden gezet. COC Midden-Nederland komt graag langs om hierover mee te denken en 

adviseren. 
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OVERIGE GEMEENTEN 

Helaas heeft COC Midden-Nederland niet in alle gemeenten van ons werkgebied een Regenboog 

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

Eemnes, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Weesp en Wijdemeren. Positief om te melden is 

dat een aantal van deze gemeenten wel de regenboogvlag wordt gehesen op Coming Out Dag. 

Uiteraard zijn we voor ook voor deze gemeenten beschikbaar om mee te denken wat ze kunnen doen 

voor hun LHBTI inwoners.  

In Gemeente Culemborg is geen Regenboog Stembusakkoord getekend, maar op 8 april 2019 werd 

daar wel in samenwerking met COC Midden-Nederland en inwonersavond georganiseerd om te komen 

tot een Regenboogagenda.  
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Over het algemeen hebben we in de Regenboog Monitor 2019 betere beoordelingen uit kunnen delen 

ten opzichte van de rapportage in 2018: 2x slecht, 14x matig, 9x voldoende en 3x goed. In een 

aantal gemeenten zien we positieve ontwikkelingen, wanneer gemeenten het onderwerp serieus 

agenderen, inwoners laten meepraten, (beginnen met) het opstellen van een Regenboogagenda of 

Actieplan LHBTI en waar mogelijk ook budget vrijmaken.  

 

We zien ook wat teleurstellende ontwikkelingen in een aantal gemeenten. Daar niet wordt 

doorgepakt met echte actie of komt men (nog) niet verder dan beloften in een coalitieakkoord. 

 

Kortom, binnen een aantal gemeenten worden echt goede stappen vooruit gezet. Maar we zullen in 

de gemeente waar dit (nog) niet gebeurd aandacht blijven voor LHBTI’s! 

 

Aanbevelingen 

- Laat inwoners meepraten: in veel gemeenten heeft COC Midden-Nederland samen met de 

gemeente succesvolle inwonersavonden georganiseerd. De input van die avonden dient nu 

vaak als basis voor een Regenboogagenda of Actieplan en er komen inwoners in beeld die 

wellicht wat kunnen betekenen in de verdere uitrol. 

- Zichtbare steun: voor LHBTI’s is zichtbare steun ontzettend belangrijk. Dat kan door middel 

van het hijsen van de Regenboogvlag, maar ook door het bieden van specifieke informatie 

over de gemeentelijke websites of het ondersteunen en/of faciliteren van ontmoeting en 

evenementen. 

- Spreek (sociale) partners aan: niet alleen de gemeente is belangrijk voor LHBTI’s. Ook allerlei 

(sociale) partners binnen de gemeente, zoals zorg- en welzijnsorganisaties. De gemeente kan 

deze partijen stimuleren specifiek aandacht te hebben voor LHBTI.  
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COC Midden-Nederland 

Postbus 117 

3500 AC Utrecht 

 

info@cocmiddennederland.nl 

www.cocmiddennederland.nl  

 

KvK Utrecht: 30166655 

IBAN: NL38INGB0000578523 

 

COC Midden-Nederland is lid van de Federatie COC Nederland.  


