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Geacht college,
Uw Programmabegroting 2014 geeft de drie adviescommissies, de Adviescommissie voor
het Ouderenbeleid (ACO), Saluti en de LHBT-commissie, aanleiding om – naast
specifieke adviezen - vanuit het perspectief van diversiteit gezamenlijk opmerkingen te
maken en u te adviseren over de uitwerking van het inclusief beleid in de
beleidsdoelstellingen en cultuursensitiviteit.
Opvallend is dat in de Programmabegroting weinig aandacht wordt gegeven aan de
positie van bijzondere doelgroepen. Het wegvallen van het doelgroepenbeleid - welk
beleid wij ondersteunen - mag niet tot gevolg hebben dat deze groepen op de
verschillende beleidsterreinen niet voldoende worden bereikt en bediend.
Zoals in de Speerpunten notitie ‘Doorlopend divers’ (2011-2014) door uw college is
gesteld, betekent inclusief beleid dat op alle terreinen van het gemeentelijk beleid waar
nodig en noodzakelijk integraal aandacht wordt gegeven aan de diversiteit van de stad.
Niet zozeer door afzonderlijke projecten en activiteiten maar juist door reeds vroegtijdig
bij de beleidsontwikkeling in te spelen op en rekening te houden met deze diversiteit van
mensen. Het gaat daarbij niet alleen om het wegnemen van belemmeringen, maar ook
om het zichtbaar maken van de kracht van diversiteit.
Het bereiken van deze doelstellingen zal gemonitord moeten worden. Daarvoor dienen
indicatoren te worden opgesteld om het slagen dan wel tekortkomen van die doelen goed
in beeld te krijgen. Op veel terreinen missen wij deze indicatoren.
Overigens verheugt het ons dat u - in navolging op onze eerdere adviezen - expliciet het
voornemen uitspreekt om in het kader van cultuursensitieve zorg in alle woon-, welzijnen zorginstellingen cultuursensitiviteit te stimuleren en faciliteren.
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Maar ook hierbij is het van belang dat de indicatoren worden aangegeven en de effecten
van beleid ook meetbaar zijn ten opzichte van diverse groepen.
Om tot indicatoren en effectmetingen te komen biedt de Tussentijdse rapportage
gemeentelijk diversiteitsbeleid – die op 9 juli 2013 is aangeboden aan de Raadcommissie
Mens en Samenleving, maar (nog?) niet is besproken - handvatten. Zeker nu ons bij
navraag is gebleken dat het hier niet gaat om een tussentijdse rapportage maar om een
eindrapportage over het gemeentelijk diversiteitsbeleid (Speerpuntennotitie Doorlopend
Divers 2011-2014), is het opnemen van indicatoren en manieren van effectmetingen in
de programmabegroting van essentieel belang.
De drie adviesraden bieden aan om met u mee te denken en te adviseren over de wijze
waarop aan deze aspecten verder uitwerking kan worden gegeven, mede in het licht van
de Tussenrapportage gemeentelijk diversiteitsbeleid van 9 juli 2013.

Met vriendelijke groeten

Mr. M.M. (Mieke) van der Burg
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Voorzitter commissie HLBT
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