
  

 

 

 
 

 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

“Gemeente Oisterwijk als Regenbooggemeente” 
 

De raad van de gemeente Oisterwijk bijeen op 11 april 2019 

 

Constaterende dat: 

1. Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om de sociale acceptatie van lesbische 

vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI); 

2. De afgelopen maanden is gebleken dat deze acceptatie niet altijd vanzelfsprekend is; 

3. De Grondwet van de Staat der Nederlanden in Artikel 1 discriminatie verbiedt en in artikel 6 stelt 

dat ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met 

anderen vrij uit te dragen, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet; 

4. Elke gemeente in Nederland medeverantwoordelijk is voor, en daarom zorg moet dragen voor 

onder meer gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke 

ondersteuning van haar inwoners; 

5. Het onacceptabel is dat LHBTI-inwoners op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en 

in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit of zich onveilig voelen; 

6. Al ruim 10 jaar geleden een landelijk project Regenbooggemeenten is ontstaan waarbij onder 

andere de Provincie Noord-Brabant en diverse Nederlandse gemeenten zich hebben aangesloten. 
 

Overwegende dat: 

1. Eind maart 2019 de gemeenteraad van Haaren een motie heeft aangenomen waarin het 

college wordt opgeroepen om o.a. een impuls te geven aan de sociale acceptatie van LHBTI’ers 

en de gemeente Haaren aan te laten sluiten bij het landelijk project Regenbooggemeenten. 

2. In het kader van de toekomstige herindeling aanhaken bij beleid uit Haaren kostenbesparing 

en efficiency in de hand werkt. 
 

Roept het college op: 

1. De gemeente Oisterwijk aan te sluiten bij het landelijk project Regenbooggemeenten en dit 

ook actief uit te dragen; 

2. In samenwerking met gemeente Haaren te onderzoeken op welke wijze een impuls kan 

worden gegeven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers; 

3. Uiterlijk over 12 maanden een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad en, zo nodig, 

een beknopt beleid gericht op inzet voor de acceptatie, veiligheid en gelijkheid voor LHBTI’ers 

aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractie Algemeen Belang 
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Marieke Moorman Roel van den Bersselaar 
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Jean Coumans  Myrte Hesselberth Stefanie Vulders  

 

 

 

Fractie de Laat 

Jan de Laat 

 

 

 

Fractie VVD 
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Fractie CDA 

Guus Mulders  Geertje Mink    


