Besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 6 oktober 2016
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Hij wijst de leden op de focusgroep met
zorgaanbieders maandagochtend 10 oktober en vraagt wie van de commissie
zich nog hierbij wil aanmelden. Dhr. Hofman meldt zich hierbij aan. Vanuit de
Bibliotheek is het verzoek gekomen om tijdens de bespreking van de
toekomstvisie bibliotheek welke tijdens de commissievergadering op
dinsdagavond 11 oktober. De commissie besluit de bibliotheek uit te nodigen om
deze presentatie in de commissie vergadering te houden op de voorwaarden dat
de presentatie kort, degelijk en uit meer dan het oplezen van de dia’s bestaat.
Tevens ontvangt de commissie de powerpoint-presentatie graag vooraf.
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Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 20 september 2016
Besluit
De besluitenlijst wordt onveranderd vastgesteld.

3

Vragen aan het College
Besluit
Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING
4

Raadsinformatiebrief over plan en begroting Dordrecht Regenboogstad 2016 en
2017 (1710853)
Besluit
Gezamenlijk behandeld met agendapunt 5. (zie voor besluit dossier RIS 1796314
)
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Jaarverslag Politie Roze in Blauw 2015 (1796314)
Besluit
Namens de Politie is dhr. P. Esser uitgenodigd om het jaarverslag Roze in Blauw
2015 toe te lichten. Dhr. Esser geeft onder meer aan het project, dat dient om
zowel de relaties met de LHBT-gemeenschap te verbeteren alsmede
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zichtbaarheid en behandeling van incidenten te verbeteren, sinds de start in
2013 ver is gekomen, maar nog een weg heeft te gaan. In deze discussie komt
naar voren dat dhr. Esser met name nog posters aan kan leveren om de
zichtbaarheid van het project te verbeteren. Bij mevrouw Kruger leeft het gevoel
dat nog onvoldoende wordt gedaan met het feit dat Dordrecht een
‘regenboogstad’ is. De Raadsinformatiebrief spreekt volgens mevrouw Koene met
name over de toekomst, maar laat niet zien wat er al gebeurd is. Deze betogen
worden ondersteund door meneer Hofman en mevrouw Stolk. De heren Merkuur
en Boersma initiëren een discussie waarvan de uitkomst is dat de commissie
belang hecht aan het zichtbaar maken van gesprekken met confessionelen over
seksuele diversiteit, maar dat enkele geloofsgemeenschappen hier nog moeite
mee hebben. Wethouder Lambrechts geeft aan dat de Raadsinformatiebrief
inmiddels van voor de zomer is en er sindsdien veel is uitgevoerd: er is zijn
gesprekken in de wijken geweest en gesprekken op scholen, waarbij nog meer
gesprekken op VMBO-instellingen dienen plaats te hebben. Tevens zijn er
beschikbare middelen besteed aan lespakketten over dit onderwerp voor
middelbare scholen. Daarnaast is er, op initiatief van een motie van Groenlinks,
een regenboogzebrapad voor het treinstation aangelegd. Mevrouw Lambrechts
stelt op vragen van mevrouw van Bekhoven dat het niet te vroeg was om
exclusief beleid t.a.v. van LHBT naar inclusief beleid te veranderen.
Burgemeester Brok gaat in op vragen van o.a. mevrouw Koene over het
vermeende gebrek aan zichtbaarheid en ruchtbaarheid die de gemeente aan dit
onderwerp schenkt. De burgemeester antwoordt dat er wel degelijk aandacht
aan het onderwerp geschonken wordt, zowel in het algemeen, als op specifieke
moment zoals naturalisatieceremonies. Wethouder Lambrechts doet drie
toezeggingen: 1. Zij zal de commissie informeren over hetgeen gebeurd is op dit
onderwerp sinds het verschijnen van de Raadsinformatiebrief; 2. Zij zal zorg
dragen dat het informatie over LHBT-gerelateerde zaken (waaronder Roze in
Blauw) goed op de website van de gemeente te vinden is; 3. Zij zal zorgen dat
de posters die Politie in de persoon van dhr. Esser aanbiedt, opgehangen
worden in de stad. De Raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving worden
aangenomen in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.
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Raadsinformatiebrief over Rapportage Discriminatie 2015 (1712536)
Besluit
Dhr. Triesscheijn van Radar presenteert mede namens de politie de laatste
cijfers en inzichten over meldingen van discriminatie. In de discussie in de
commissie blijkt de duiding van deze cijfers lastig gevonden te worden, mede
door de analyse van dhr. Triesscheijn dat een daling van de meldingen geen
verbetering van de het discriminatieprobleem behoeft in te houden. De
commissie is overtuigd van het belang om met diverse gemeenschappen,
waaronder de islamitische geloofsgemeenschap in het bijzonder, via
sleutelfiguren in gesprek te gaan om ook de meldingsbereidheid van
discriminatoire incidenten te vergroten. De gemeente kan hier een faciliterende
en stimulerende rol in spelen, om zo tot meer verbinding te komen. De
commissie neemt hier ook graag zelf actie op: zij vraagt de griffie om gesprekken
tussen de raadsleden en diverse groepen die met discriminatie te maken
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hebben, tot stand te brengen. De commissie is niet onverdeeld positief over het
idee van mevrouw van Bekhoven om alle LHBT beleid te verenigen in één
beleidsdocument, om versnippering van het beleid te voorkomen. De wethouder
zegt toe met de aanbevelingen van Radar aan de slag te gaan. De
raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving worden aangenomen in de
eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.
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Brief van diverse instanties over Jaarrapport discriminatie 2015 over
discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam (1713770)
Besluit
Gezamenlijk behandeld met agendapunt 6. (zie voor besluit dossier RIS
1712536)
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Rondvraag
Besluit
Er zijn geen vragen.

9

Sluiting
Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.
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