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Zaaknummer : 565799  
Afdeling : Welzijnszaken  
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023 
 
SAMENVATTING 
Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad de motie Heemstede 
Regenbooggemeente aangenomen. Om hier invulling aan te geven is informatie 
opgehaald bij de doelgroep zelf en bij de belangenorganisaties. Dit heeft 
geresulteerd in de Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023     
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Motie Heemstede Regenbooggemeente (31 januari 2019)  
 
BESLUIT B&W 
1. De Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023 vast te stellen; 
2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Samenleving om haar zienswijzen 
kenbaar te maken (B-stuk) op de verwerking van de motie en het verzoek de 
motie hiermee af te doen. 
 
AANLEIDING 
Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad de motie Heemstede 
Regenbooggemeente aangenomen. Om hier invulling aan te geven is informatie 
opgehaald bij de doelgroep zelf en bij de belangenorganisaties 
(Regenboogpartners). Dit heeft geresulteerd in de Routekaart Heemstede 
Regenbooggemeente 2020-2023. In deze Routekaart worden 5 pijlers besproken, 
te weten: 
 

• Acceptatie 
• Ouderen/Zorg 
• Onderwijs 
• Sport/Maatschappelijke middenveld 
• Bijzondere doelgroepen 

 
De Regenboogpartners spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van deze 
Routekaart. De kaart geeft een richting aan voor de komende periode 2020-2023. 
 
Als bijlage treft u de Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023 aan. 
Voor de uitwerking hiervan wordt u verwezen naar deze bijlage. 
 
 
 
 
 
FINANCIËN 
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In de komende periode 2020-2023 is voor de uitvoering van de Routekaart een 
bedrag van € 2.500,- per jaar nodig. Het benodigde budget wordt aangevraagd bij 
de voorjaarsnota 2020. 
 
PLANNING/UITVOERING 
17 maart 2020  collegebehandeling 
7 april 2020  commissie Samenleving 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De Routekaart is in samenwerking met de Regenboogpartners tot stand gekomen. 
Deze partners worden nauw betrokken bij de uitvoering van de Routekaart. Na 2 
jaar wordt de ingezette koers geëvalueerd. 
  
DUURZAAMHEID 
n.v.t. 
 
BIJLAGEN 

1. Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023 


