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Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de afhandeling van een drietal moties die in 2016 door
uw Staten zijn aangenomen. Het gaat om de moties: Regenboog, Toegankelijkheid en
Armoede.

Wij hebben het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan de oproep van uw Staten. Dit in

nauwe samenwerking met gemeenten, maatschappelijke partners en ervaringsdes-
kundigen.

Op al deze aandachtsterreinen heeft dit geleid tot bredere bewustwording van de pro-
blematiek op vaak individueel niveau en de rol die partijen daarbij kunnen vervullen.
De gevraagde bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Er is daar kennis en praktijk-
ervaring uitgewisseld. Er zijn nieuwe netwerken ontstaan, vervolgafspraken gemaakt
en ontwikkelingen in gang gezet.

De uitvoering van een aantal vervolgactiviteiten heeft een plek gekregen in de Uitvoe-
ringsagenda Visie op krimp en leefbaarheid 2018.

Per motie ziet u hierna een overzicht van de ondernomen acties en bereikte resul-
taten.

Regenboogprovincie M201 6-17 :

Drenthe heeft zich uitgeroepen tot (eerste) Regenboogprovincie en zet zich in om de
sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT'ers in Drenthe te vergroten.
¡ Een aantal malen per jaar komen gemeente- en provincie ambtenaren bij elkaar.

CMO STAMM, het Meldpunt Discriminatie en het COC sluiten daarbij aan. Het doel
is om kennis en ervaringen te delen en waar gewenst te komen tot samenwerking.
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. Op 27 maart 2017 heeft in het provinciehuis een goedbezocht Regenboog sym-
posium plaatsgevonden waarbij bewustwording, informatievoorziening en inspiratie
centraal stonden.

. Alle Drentse gemeenten zijn Regenbooggemeente.
¡ ln oktober 2017 heeft, op initiatief van de provincie, de Culturele Regenboog week

plaatsgevonden. Verspreid over de provincie hebben culturele organisaties, rond
het LHBT thema, activiteiten georganiseerd.

. Ook in 2018 organiseren wijeen Culturele Regenweek.

. ln opdracht van de provincie is de film "Anders" geproduceerd en de première

heeft op 11 oktober 2017, Coming Outday, in Emmen plaatsgevonden.
. ln opdracht van de provincie werkt CMO STAMM aan een lespakket voor de ver-

toning van de film op scholen.
. Ook andere provincies zijn Regenboogprovincie geworden.

Toegankelijk Drenthe M201 6-23:
Betekenis van de ratificatie van het VN Verdrag inzake mensen met een beperking
voor Drenthe en de Staten hierover via een Masterclass informeren.
. ln samenwerking met de provincie en cliëntenorganisaties heeft Zorgbelang op

12 september 2017 een bijeenkomst georganiseerd over de verschillende as-
pecten van het VN Verdrag. Hierbij is kennis en praktische informatie gedeeld.

. Veel partijen in Drenthe zijn zich meer bewust geworden van de gevolgen van een

beperking voor de participatie in de samenleving en hun eigen verantwoordelijk-
heid daarbij.

. Een aantal gemeenten werkt aan een plan van aanpak.

. Op 13 september 2017 heeft een Statenbijeenkomst plaatsgevonden, waarin een
vertegenwoordiger van het College voor de Rechten van de mens zijn visie heeft
gegeven op de rol van de provincie. De provincie is verantwoordelijk voor de toe-
gankelijkheid van haar eigen diensten. De provincie heeft daarbij verschillende
rollen, namelijk als werkgever, politiek orgaan, dienstverlener en beleidsmaker.

o De provinciale organisatie komt met een voorstel op welke wijze uitvoering ge-
geven gaat worden aan de verbetering van de toegankelijkheid van de organisatie
en het beleid.

Armoede M2016-20

Een werkconferentie over armoede organiseren, waarbij bijzondere aandacht aan
kinderen wordt besteed. En hebben ondersteuning van gemeenten bij hun armoede-
beleid.
. Op 25 september 2017 hebben de 'Allianties van kracht tegen armoede' een brede

conferentie over armoede georganiseerd. Daarbij zijn goede praktijkvoorbeelden
gedeeld en is een aanzet gegeven voor een integrale aanpak.

o Er vindt structurele afstemming plaats met gemeenten en stakeholders in de Al-
liantie van kracht tegen armoede. Gemeenten hebben in Drenthe, mede gefaci-

liteerd door het Rijk, veel aandacht voor het thema armoede en daarbij specifiek
voor kinderen in armoede. Wij bezien als provincie voortdurend welke inzet wij,

aanvullend aan gemeenten, op dit thema kunnen bieden.
. De gemeenten willen werken met ervaringsdeskundigen. De provincie heeft de

start van een leergang gefaciliteerd zodat deze deskundigen opgeleid kunnen
worden.
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a Samen met de provincie Groningen financieren we een onderzoek door de RUG
naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën. Dit onderzoek moet uitvoerende
organisaties meer handvatten bieden bij de aanpak van armoede.

Wij vertrouwen erop uw Staten hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de
afdoening van deze moties.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe

voorzitter

km/coll


