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Zienswijze college initiatiefvoorstel hijsen regenboogvlag

blad 2 van 2

De fractie van PvdA|GroenLinks heeft initiatiefvoorstel ingediend waarmee wordt beoogd
de landelijke vlaginstructie, waarbij de gemeente Woudenberg zich heeft aangesloten
voor de gemeente Woudenberg aan te vullen met het ultsteken van de regenboogvlag
op de jaarlijkse Coming Outdag op 11 oktober. Uw college wordt gevraagd om uw
zienswijze op dit voorstel.
Wij adviseren u in te stemmen met onderstaande zienswijze.
"Het gemeentebestuur van Woudenberg staat voor een inclusieve samenleving waaraan
iedere inwoner gelijkwaardig mee kan doen. In clubs en verenigingen, op school, op het
werk of In de buurt. Het maakt met ult wat je leeftijd, culturele achtergrond, Inkomen,
gender, talenten of beperkingen zijn.
Allen die zlch In Nederland bevinden, worden In gelijke gevallen gelljk behandeld.
Discrimlnatle wegens godsdienst, levensovertulging, polltleke gezindheld, ras, geslacht
of op welke grond dan ook. Is met toegestaan. Het gemeentebestuur van Woudenberg
staat voor gelljkwaardigheld ongeacht seksuele geaardheid en neemt afstand van alle
uitingen en gedragingen welke In strijd of strijdig zIjn met het bepaalde In artikel 1 van
onze Grondwet.
Samen met Inwoners, ondernemers en maatschappelljke organisatles geven we vorm
aan die Inclusieve samenleving. Wlj delen de opvatting In het Initiatiefvoorstel dat
sociale acceptatle van LHBTI'ers geen vanzelfsprekendheld Is In onze samenleving. Er is
nog steeds sprake van uitsluiting, ongelijke behandeling, pesten en geweld tegen deze
groep.
In ons beleid en in onze activiteiten werken we aan meer inclusiviteit van diverse
groepen in onze samenleving, zoals met inwoners met een beperking, minderheden en
LHBTI-ers. Voorbeelden hiervan zijn onze uitgangspunten voor subsidieverstrekking,
onze Inclusie-agenda en het toetsen of besluiten bijdragen aan meer inclusiviteit (kopje
in adviezen en voorstellen). Ook zetten we onze communicatie-kanalen in om extra
aandacht te vragen voor inclusie en acceptatle van groepen. Op Coming Out day, 11
oktober aanstaande, zullen wij dan ook via onze kanalen extra aandacht vragen voor
acceptatle van LHBTI-ers.
Als uitingsvorm voor het bevorderen van meer gelijkwaardigheid en acceptatle
adviseren wij u niet te kiezen voor het hijsen van vlaggen voor het gemeentehuis, die
specifieke groepen, bewegingen en (belangen)organisaties vertegenwoordigen. In dit
geval de Regenboogvlag die fungeert als symbool van de homobeweging. Wij zijn van
mening dat juist het vlaggen met de Nederlandse vlag (overeenkomstig het
vlaggenprotocol) staat voor de eenheid van de samenleving en voor artikel 1 van de
Grondwet, dat alien die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelljk worden
behandeld."

