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Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 23 augustus 2016 
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Tel.nr. : 8327 

E-mailadres pleket.f@woerden.nl 

16R.00391 

I Í 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Ruud Niewold 
van de Fractie van D66 
over de regenboogvlag 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Is het College voornemens om te reageren op het verzoek van COC Midden-Nederland? 

Antwoord 
Ja. 

Vraag 2 

Zo ja op welke termijn kan die reactie verwacht worden en hoe luidt de reactie? 

Antwoord 
Wij hebben het COC op 1 juli j . l . laten weten dat wij - net als vorig jaar - op Coming Out-dag de 
regenboogvlag zullen hijsen. 
Vraag 3 

Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 

Niet van toepassing 

Bijlagen: 
De ingekomen brief met corsanummer: 16.014504 
De open brief van COV Midden-nederland 

De secretaris De burgemeest 

drs. M.H.J. va 



Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake regenboogvlag. Conform het RvO dient 

het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 31 juli 2016. Zie in dit kader ook de brief namens het 

college inzake beantwoording artikel 40-vragen in de zomerperiode (DLIS). 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: vrijdag 1 juli 2016 14:23:59
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van D66 inzake regenboogvlag



D66 
Woerden, 1 juli 2016 

Betreft: Regenboogvlag 

Geacht college, 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het 'Nationaal actieprogramma tegen discriminatie' 
een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheden en de VNG. Naast lokaal anti¬
discriminatie beleid ontwikkelen, kunnen gemeenten ook op andere manieren het belang van indi¬
viduele vrijheid en anti-discriminatie onderstrepen. Eén van de manieren om het belang van indivi¬
duele vrijheid duidelijk te maken is het hijsen van de regenboogvlag op de zogeheten Coming-Out 
Dag op 11 oktober aanstaande. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij de positie van les¬
biennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's). 

Op 17 mei stuurde COC Midden-Nederland een open brief naar alle leden van de gemeenteraden 
en college's van Burgemeester & Wethouders van 31 gemeenten in de regio Midden-Nederland. In 
de brief riep het COC op om kritisch te kijken naar het gemeentelijke beleid ten aanzien van LHBT 
(lesbisch, homo, bi, transgender) en met het verzoek de regenboogvlag te hijsen op Coming-Out 
Dag. 

Volgens de informatie van COC Midden-Nederland heeft de gemeente Woerden nog niet gerea¬
geerd op het verzoek om de regenboogvlag te hijsen op Coming-Out Dag. 

De fractie van D66 vindt het belangrijk dat ook Woerden laat zien dat zij de individuele vrijheid van 
mensen erkent, beschermt en bevordert. 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College: 

Is het College voornemens om te reageren op het het verzoek van COC Midden-Nederland? 
Zo ja op welke termijn kan die reactie verwacht worden en hoe luidt de reactie? 
Zo nee, waarom niet? 

Namens de fractie van D66 

Ruud Niewold, Raadslid 

bronnen 
http://www.cocmiddennederland.nl/algemeen/tussenstand-15-gemeenten-hijsen-regenboogvlag 
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/1/Gemeenten-aan-zet-bii-antidiscriminatiebeleid-2752666W/ 
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COC Midden-Nederland 
Postbus 117 

3500 AC Utrecht 
Telingstraat 13 

3512 GV Utrecht 

+31 (0) 30 231 8841 

info@cocmiddennederland.nl 
www.cocmiddennederland.nl 

KvK Utrecht 30166655 
IBAN NL38INGB0000578523 

OPEN BRIEF 

Aan het college van B&W en leden van de 
gemeenteraad van de gemeenten Baarn, 
Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde 
Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, 
Leusden, Lopik, Montfoort, Oudewater, 
Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse 
Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 
Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, 
Woudenberg, Blaricum, Gooise Meren, 
Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, 
Culemborg, Nijkerk, Scherpenzeel 

Utrecht, 17 mei 2016 

Betreft: Hijsen regenboogvlag Coming-Out Dag (11 oktober) 

Geachte leden van het college van B&W, geachte leden van de gemeenteraad, 

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie 
(IDAHOT). Met deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor het verschijnsel 
homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De datum van 17 mei is ingegeven 
door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. 

Deze belangrijke dag is voor ons aanleiding om deze open brief aan u te richten, want 
ook binnen uw gemeente wonen mensen die homoseksueel, lesbisch, transgender, 
intersekse of in dubio zijn. Deze mensen verdienen aandacht binnen uw gemeente, uw 
beleid en wij vinden het belangrijk dat een gemeente laat zien er ook voor deze 
inwoners te zijn. 

Coming-Out Dag op dinsdag 11 oktober a.s. is wat ons betreft de perfecte gelegenheid 
om met het hijsen van een regenboogvlag bij uw stadhuis of stadskantoor te tonen dat 
het binnen uw gemeente geen probleem mag zijn om 'uit de kast' te komen. De 
betrokkenheid van de gemeente hierbij kan veel verschil maken! Met name richting 
onderwijsinstellingen, sportverenigingen en zorgaanbieders. En zeg nou zelf: jezelf 
kunnen zijn, dat wilt u toch ook? 

We hopen dan ook dat deze brief voor u de aanleiding is om binnen uw gemeente met 
elkaar in gesprek te gaan en uiteindelijk op 11 oktober a.s. de regenboogvlag te hijsen. 

COC Midden-Nederland is uiteraard bereid u te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
beleid en/of activiteiten. U kunt ons bereiken via bestuur@cocmiddennederland.nl. Wij 
zien uit naar uw reactie! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur COC Midden-Nederland 
Evert van der Veen, Simon Timmerman, Serieke Kloet, Jakko Geluk, Dorothe Okkerse 

Ps. Zaterdag 21 mei a.s. organiseren wij een 'Walk of Love' door de Utrechtse 
binnenstad. U bent hierbij van harte welkom! 
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