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Betreft: Gevraagd advies LHBTIQ+ beleid  
 
Geachte mevrouw De Deugd, beste Margreet,  
 
Via Jasmijn Koutstaal hebben we het concept beleidsplan LHBTIQ+ en een adviesaanvraag op dit concept 
beleidsplan ontvangen. In grote lijnen kan de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam (ASDA) zich vinden in het 
conceptbeleidsplan LHBTIQ+.  
 
We hebben echter wel vragen en adviezen over de uitvoering van het beleidsplan: 
 
1. Volgt er een uitvoeringsplan met doelstellingen, concrete plannen en verantwoording hoe het beschikbare 

budget ingezet zal worden? Als er op dit moment geen intentie is om een uitvoeringsplan te maken, dan 
adviseren wij u dit alsnog te maken, zodat doelstellingen en verwachtingen naar o.a. de ketenpartners 
concreter worden.   
 

2. In paragraaf 6.2. van het stuk staat: “de partners van het Brughuis moeten alert zijn op de culturele 
sensitiviteit, veiligheid, acceptatie en inclusie van deze gemeenschap.” We stellen voor een 
vertrouwenspersoon aan te stellen, een medewerker met meer kennis van zaken/die hierin gespecialiseerd 
is. Dit kan een van de huidige medewerkers zijn of het takenpakket van de vertrouwenspersoon voor het 
personeel kan mogelijk uitgebreid worden. Uiteraard zal in dat geval de beschikbaarheid van de 
vertrouwenspersoon ook kenbaar gemaakt dienen te worden.  

 

3. In paragraaf 6.4 en 6.5 wordt omschreven om scholen en sportverenigingen te betrekken. Als ASDA vinden 
we het positief om deze groepen te betrekken bij dit onderwerp. Zijn er al gesprekken geweest met deze 
organisaties over samenwerking? Wij adviseren u om met deze organisaties af te stemmen welke behoefte 
er is. Scholen ontvangen met regelmaat lesmateriaal en/of protocollen vanuit veel verschillende 
organisaties over veel verschillende onderwerpen, die niet altijd bruikbaar zijn en soms niet goed aansluiten. 
Wij vinden het dus belangrijk om eerst af te stemmen welke behoefte er is.  

 

4. Organiseer als Gemeente Alblasserdam een bijeenkomst met de organisaties/ketenpartners die nodig zijn 
om tot een positieve uitvoer van het beleid te komen. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan, te 
leren van elkaar en draagvlak te creëren. Wij merken dat dit effectiever gaat wanneer er niet met iedere 
organisatie afzonderlijk gesproken wordt.  

 

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam is beschikbaar om verdere toelichting te geven op dit advies. In 

afwachting van uw reactie.  

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam, 

 

M.H. Slingerland-Bosman 
Interim voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam 


