RAADSINFORMATÏEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen
17R. 00075
gemeente
WOERDEN

Van:
Datum

college van burgemeester en wethouders
:

31 januari 2017

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

:

Dienstverlening

Contactpersoon

D. Loman

Tel.nr.

8301

E-mailadres

loman.d@woerden.nl

Onderwerp:

17R.00075

burgemeester

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door de heer Niewold van de Fractie van D66 over geslachtsregistratie op
gemeentelijke formulieren

Beantwoording van de vragen:

Vraag 1. Op hoeveel gemeentelijke formulieren wordt standaard om geslachtsregistratie gevraagd?
Antwoord: Bij 8 formulieren van de gemeente Woerden wordt nog gevraagd naar een geslachtsaanduiding.
Daarnaast wordt in formulieren vaak 'doorgelinkť n aar de afspraken module van de gemeen te
waarin gebruik wordt gemaakt van de aanspraaktitels Dhr. en Mw.
Vraag 2. Is het college het met D66 eens dat dit niet op alle formu lieren noodzakelijk is?
Antwoord: Ja
Vraag 3. Is het college bereid geslachtsregistratie op gemeentelijke formu lieren zoveel als mogelijk is, te
schrappen?
Antwoord: Ja
Vraag 4. a. Als het antwoord bij punt drie ja is, per wanneer zou dit dan mogelijk zijn?
b. Als het antwoord bij punt drie nee is, waarom niet?
Antwoord: We hebben de aanpassingen, n aar aan leidin g van uw vragen, inmiddels in gang gezet. Naar
verwachting zullen deze in maart gereed zijn .

Bijlage: de in gekomen brief met corsan ummer: 17.000381

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burge

er

From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
woensdag 4 januari 2017 10:09:46
To:
!Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
Schriftelijke vragen art. 40 - geslachtsregistratie (D66)
Attachments: art. 40 vragen - geslachtsregistratie (d66).pdf

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 geslachtsregistratie. Conform het RvO dient
het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 3 februari 2017.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | adjunct-griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Woerden, 4 januari 2017
Betreft: geslachtsregistratie
Geacht college,
Op 1 januari 2017 staat op OV-chipkaarten niet meer of de eigenaar man of vrouw is. Ook
op de stempas voor verkiezingen, op veel studentenpasjes en in post en formulieren van
veel scholen en gemeenten verdwijnt de geslachtsaanduiding.
Geslachtsregistratie plaatst mensen in een hokje waar zij zich niet altijd thuis voelen.
Daarnaast zorgt het verzamelen van onnodige informatie voor extra bureaucratie.
Een en ander is voor de fractie van D66 Woerden aanleiding om het college de volgende
vragen te stellen:
1. Op hoeveel gemeentelijke formulieren wordt standaard om geslachtsregistratie
gevraagd?
2. Is het college het met D66 eens dat dit niet op alle formulieren noodzakelijk is?
3. Is het college bereid geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren zoveel als
mogelijk is, te schrappen?
4. a. Als het antwoord bij punt drie ja is, per wanneer zou dit dan mogelijk zijn?
b. Als het antwoord bij punt drie nee is, waarom niet?
Namens de fractie van D66 Woerden
Ruud Niewold, Raadslid
bron
- http://www.nu.nl/politiek/4370136/sekseregistratie-verdwijnt-ov-kaart-en-stempas.html

