
 

 

 

        

 
AMENDEMENT 

(artikel 147b Gemeentewet en artikel 35 Reglement van Orde) 
 

Datum raadsvergadering: 29 april 2021  
Agendapunt: - later invullen –Beleidsplan Diversiteit 2021-2024 
    
Onderwerp:  Beleids- en actieplan Diversiteit 2021- 2022 
 
Amendement 
Het beslispunt 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:  
1. In plaats van het door het college van burgemeester en wethouder aangeboden 

Beleidsplan Diversiteit 2021-2024 de eerdere conceptversie van dit plan, zoals die 
besproken is met de vertegenwoordigers van de LHBTI-gemeenschap op Schouwen-
Duiveland te weten: Beleids- en actieplan Diversiteit 2021-2022 vaststellen. 

 
 
Toelichting 
 
Feiten 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor: 
1. het Beleidsplan Diversiteit 2021-2024 vast te stellen. 
2. Voor de uitvoering van het plan €17.000 (€ 8.500 voor 2021 en € 8.500 voor 2022) 

beschikbaar te stellen, te dekken uit de Algemene Reserve.  
3. Het subsidieplafond binnen programma 2 (Wonen) te verhogen met € 7.500. 
 
In het raadsvoorstel staat dat meerdere gesprekken zijn gevoerd met vertegenwoordigers van 
de LHBTI-gemeenschap op Schouwen-Duiveland. Uit die gesprekken is naar voren gekomen 
dat extra aandacht voor deze doelgroep wenselijk is. Om deze reden richten de activiteiten in 
2021 en 2022 zich op het vergroten van acceptatie voor seksuele diversiteit. 
 
Op 22 februari 2020 hebben een aantal LHBTI vertegenwoordigers, woonachtig op 
Schouwen Duiveland, zich met een beleidsvoorstel gericht tot de gemeenteraad. Dit ter 
uitvoering van de door de gemeenteraad in 2018 vastgestelde motie en in navolging van het  
gedragen burgerinitiatief in 2019. Uit het document en de bijlagen blijkt onder meer dat: 
• die overleggen hebben geleid tot een (concept) Beleids- en actieplan Diversiteit 2021-

2022, waar de LHBTI vertegenwoordigers erg tevreden mee zijn; 
• het thans voorgelegde concept beleidskader (beleidsplan) zonder overleg is vastgesteld, 

waarin de belangvertegenwoordigers zich niet kunnen vinden. 
• Een aantal vertegenwoordigers van de LHBTI-gemeenschap heeft tijdens de 

commissievergadering van 15 april jl. in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven 
waarom het  Beleids- en actieplan Diversiteit 2021- 2022 de voorkeur verdient boven het 
nu door het college voorgelegde beleidsplan". 
 

 
Mening 
-De VVD en indienende fracties zijn van mening dat onzorgvuldig is omgegaan met de 
overlegprocedure, de burgerparticipatie is terzijde geschoven. 
-De leden van de LHTBI-werkgroep vinden dat met het collegeplan de belangen van de 
LHBTI’ers op Schouwen-Duiveland niet naar behoren worden gediend. 
-Het door het college voorgestelde Beleidsplan ‘Divers Schouwen-Duiveland’ doet geen recht 
aan de plezierige samenwerking en besprekingen die hierover hebben plaatsgevonden en 
schiet zijn doel hierdoor voorbij.  
-Het terzijde schuiven van de burgerparticipatie door de LHBTI-werkgroep schaadt niet alleen 
het vertrouwen van de LHBTI gemeenschap maar ook het vertrouwen van alle inwoners van 
Schouwen-Duiveland.  



 

 

- Er onnodig en zonder overleg, extra  kosten zijn gemaakt (ambtelijke uren) door het plan te 
herschrijven. 
 
 
Voorstel: Dit amendement stelt voor te kiezen voor het concept Beleids- en actieplan 
Diversiteit 2021-2022 omdat dit plan breed gedragen wordt en mede door burgerparticipatie 
tot stand is gekomen. 
 
 
Ingediend namens de fractie van VVD door Margo Lemsom. 
 
 

  
Besluit gemeenteraad op 29 april 2021: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 
 
griffier                                                              voorzitter 
 


