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Initiatiefvoorstel inzake het uitsteken van de
Regenboogvlag

Aan de Raad.
Voorstel
De vlaginstructie aan te vullen met het uitsteken van de regenboogvlag jaarlijks op 11
oktober: Nationale Coming Outdag
Inleiding
Artikel 1 van onze Grondwet wordt gevormd door het gelijkheidsbeginsel, en is daarmee
het basisprincipe van de Nederlandse rechtsstaat.
Helaas is de sociale acceptatie van LHBTI’ers geen van vanzelfsprekendheid in onze
samenleving. Er is nog steeds sprake van uitsluiting, ongelijke behandeling, pesten en
geweld tegen deze groep. Dit is discriminatie. Het gaat om een substantiële groep van de
Nederlandse bevolking: zo’n 9%, oftewel 1,5 miljoen inwoners van Nederland. Er is geen
reden om aan te nemen dat dit percentage in Woudenberg anders is.
Het vlaggen van de regenboogvlag op Nationale Coming Outdag op 11 oktober draagt bij
aan de sociale acceptatie van LHBTI’ers, een substantiële groep in onze gemeente. Het
vlaggen draagt tevens bij aan een inclusieve samenleving in Woudenberg.
Centrale vraag
Wil de raad in aanvulling op het landelijke vlaginstructie, jaarlijks op 11 oktober,
Nationale Coming Outdag, de regenboogvlag uitsteken van het gemeentehuis?
Beoogd resultaat
Jaarlijks op Coming Outdag, op 11 oktober, steekt de gemeente Woudenberg van het
gemeentehuis de regenboogvlag uit.

Argumenten
Op Nationale Coming Outdag wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo,
lesbienne, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar geaardheid uitkomt. Deze
dag laat aan LHBTI’ers, hun familie en vrienden zien dat er in de maatschappij sociale
acceptatie is voor deze groep en dat deze acceptatie verder bevordert dient te worden.
Daarmee draagt het tevens bij aan een inclusieve samenleving in Woudenberg.
De initiator van dit voorstel, te weten de fractie van PvdA-GL in de gemeenteraad van
Woudenberg wil dat de gemeente ieder jaar op 11 oktober de regenboogvlag hijst om
zich solidair te tonen met LHBTI’ers en hun familieleden en vrienden. Dit om aan deze
groep te laten zien dat zij zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en zich (sociaal) veilig
kunnen voelen. Juist omdat deze groep onder druk staat dient de gemeente deze
bedoelde groep en zichtbare aanmoediging te geven aan LHBTI-inwoners in de
gemeente. En om tevens daarmee een signaal te geven aan alle inwoners en organisaties
in de gemeente om zich in te zetten voor sociale acceptatie en gelijke behandeling.
Met dit initiatief wil PvdA-GL een traditie volgen die in 1988 is gestart in Nederland, en
waar in 2018 meer dan 130 gemeenten, 30 ministeries en provinciehuizen aan
meededen.
Duurzaamheid en Inclusie
De hiervoor genoemde argumenten bij dit voorstel geven aan dat dit voorstel bij uitstek
bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan
doen en open staat voor iedereen. Bij inclusie gaat het om meedoen in de samenleving,
welkom zijn, erbij horen en geaccepteerd en niet uitgesloten worden. Het draagt bij aan
sociale acceptatie en sociale gelijkheid van een substantiële groep in ons dorp.
Het voorstel draagt tevens bij aan duurzaamheid. Het bevordert de (burger)participatie,
maatschappelijke betrokkenheid en diversiteit. Het draagt voorts bij aan het voorkomen
van discriminatie.
Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Zienswijze college
De zienswijze van het college is als bijlage bij de stukken gevoegd.
Aanpak/uitvoering
Met dit voorstel wordt beoogd de landelijke vlaginstructie, waarbij de gemeente
Woudenberg zich heeft aangesloten voor de gemeente Woudenberg aan te vullen met
het uitsteken van de regenboogvlag op de jaarlijkse Coming Outdag op 11 oktober.

M. van de Graaf, PvdA-GL-fractie
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