
Motie vreemd aan de orde van de dag

Gemeente West Betuwe, “DE REGENBOOG GEMEENTE VAN DE BETUWE” 

De gemeenteraad van West Betuwe in vergadering bijeen op dinsdag 29 januari 2019.

Constaterende dat:

 De grondwet van de Staat der Nederlanden in artikel 1 discriminatie verbiedt en in artikel 6 stelt,  
dat ieder het recht heeft zijn levensovertuiging en/of godsdienst, individueel of in gemeenschap 
met anderen, vrij uit te dragen, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet;

 Nederland internationaal gezien ook in de toekomst mede voorop wil blijven lopen en niet 
verder wil dalen in de sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuelen, Biseksuelen, 
Transgenders- en Intersekse personen (LHBTI’ers) maar dat deze acceptatie breder gedragen 
dient te worden aangezien intimidatie, molesteren en uitingen van vijandigheid tegenover 
LHBT’ers helaas aan de orde van de dag zijn;

 Elke provincie en elke gemeente in Nederland medeverantwoordelijk is om zorg te dragen voor 
o.a. gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid voor alle inwoners;

 Daarom een landelijk project Regenboogsteden is ontstaan waarbij de provincie Gelderland en 
diverse gemeenten zich inmiddels hebben aangesloten:

Spreekt uit dat: 

Gemeente West Betuwe een REGENBOOGGEMEENTE is.

Roept het College van Burgemeester en Wethouders op:



 Om bij voorkeur dagelijks de REGENBOOGVLAG te hijsen (maar tenminste bij gelegenheden als 
de jaarlijkse “Coming-Outday” op 11 oktober) naast de vlag van de gemeente West Betuwe en 
zo nodig een derde vlaggenmast te plaatsen als ook de Nederlandse gehesen moet worden.

 Om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI- inwoners 
te bevorderen en in samenspraak het Anti-Discriminatie-Bureau (ADB) een plan van aanpak op 
te stellen, te monitoren en de gemeenteraad daarover regelmatig (elke halfjaar) te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is mede ingediend door:

Verenigd West Betuwe

CDA West Betuwe

VVD West Betuwe

D’66 West Betuwe

PvdA West Betuwe

Groen Links West Betuwe 
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