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Reactie op uw advies ‘Beleidsvisie Regenboogstad Enschede’ (LHBTI+ emancipatie)

Geachte leden van de Wmo-raad,
In uw brief van 27 september 2018 heeft u advies uitgebracht over de ‘Beleidsvisie
Regenboogstad Enschede’. Voordat wij inhoudelijk reageren op de door u aangedragen punten,
willen wij u bedanken voor uw advies. Met deze brief reageren wij op de opmerkingen die u
maakt in uw advies. De door u genoemde thema’s zijn hieronder puntsgewijs beschreven met
daarbij onze reactie.
Veiligheid
Op dit moment zijn er twee mogelijkheden waar inwoners aangifte kunnen doen van discriminatie
in het kader van LHBTI+. Dat betreft het loket bij het antidiscriminatiebureau Artikel 1 Overijssel
en bij de politie. Het aantal meldingen hier is gering. Dit kan suggereren dat er weinig
discriminatie op grond van LHBTI+ in Enschede plaatsvindt. Uit gesprekken met en ervaringen
van lokale LHBTI+ organisaties blijkt dat de meldings- en aangiftebereidheid onder LHBTI+
personen vaak laag is. Men denkt – bijvoorbeeld – vaak dat een aangifte niet belangrijk is, omdat
geweld niet valt te bewijzen of dat de politie mogelijk niets met de melding zal gaan doen.
Een mogelijkheid om de meldingsbereidheid te vergroten is de bekendheid en nut van
bestaande meldpunten beter uit te nutten. We gaan met de lokale LHBTI+ partijen in gesprek
over wat de mogelijkheden zijn om de meldingsbereidheid te verhogen.
Deskundigheidsbevordering
U geeft aan dat het thema onderwijs – punt 2 – praktischer uitgewerkt kan worden. Wij zijn het
met u eens dat de beschrijving in de beleidsvisie geen praktisch handvat biedt voor inwoners of
organisaties om informatie in te winnen. De praktische uitwerking waar u op doelt in uw advies
hoort echter niet thuis in een visie, maar in een uitvoeringsplan. De uitwerking van de visie vindt
samen met lokale LHBTI+ organisaties plaats en daarin nemen we het door u aangedragen punt
inzake - adressen waar men terecht kan voor deskundigheidsbevordering – in mee.
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Subsidievoorwaarden
Uw suggestie om concreet te voldoen aan de beleidsvisie en de algemene doelstellingen
LHBTI+ wordt overgenomen. We hebben deze voorwaarde toegevoegd aan de informatie die
moet worden aangeleverd bij een subsidieaanvraag.
Evaluatie projecten
De subsidieverantwoording wordt schriftelijk aangeleverd bij het college van Burgemeester en
Wethouders. De verantwoordelijke subsidieadviseur bekijkt samen met de beleidsadviseur
inhoudelijk het verantwoordingsverslag. Hierover vindt een gezamenlijk gesprek plaats met de
desbetreffende organisatie. De beoordeling van de subsidieverantwoording vindt plaats op basis
van de activiteiten en doelstellingen die beschreven staan in de subsidieaanvraag van de
organisatie zelf.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris,
de loco-Burgemeester,

(E.A. Smit)

(N. van den Berg)

