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V. Bongaerts

Geachte heer Wetemans,
Op 3 oktober 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
coming out day.
Onderstaand treft u met opneming van uw inleiding onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Andermaal vraagt Groenlinks aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in onze gemeente.
Nog steeds ervaren burgers met een andere seksuele geaardheid dan hetero-zijn vormen
van intimidatie, pesten, discriminatie, onbegrip, achtergesteldheid en nadelen op school, bij
het solliciteren en op het werk bijvoorbeeld. Dit heeft onder andere als gevolg dat lesbische,
homo- en biseksuele jongeren landelijk al jaren vaker een poging tot zelfdoding doen dan
heterojongeren, zelfs vijf keer zoveel. We nemen aan dat het aantal pogingen tot zelfdoding
slechts het topje van de ijsberg is van jongeren en volwassenen die zich eenzaam of niet
geaccepteerd voelen door de samenleving.
Slechts één dag per jaar laten zien dat onze gemeente staat voor tolerantie, openheid en
liefde voor de medemens, was in 2015 nog een brug te ver voor het college: de
regenboogvlag werd in 2015 en ook in 2016 niet gehesen. Maar elk jaar is er een nieuwe
kans om dit wél te doen.
Nationale Coming Out Dag is een, door de regering ingevoerde, officiële dag sinds 2009. Met
het uithangen van de regenboogvlag laat de gemeente zien dat iedereen zichtbaar zichzelf
moet kunnen zijn en dat de gemeente er voor alle burgers is. De regenboogvlag hijsen doet
de gemeente niet alleen voor LHBT's, maar ook voor hun ouders, familie, vrienden, collega's
want ook zij maken soms een coming out mee en moeten soms op de bres springen voor
hun LHBT-vrienden die nog in de kast zitten of verdedigen waarom zij er geen moeite mee
hebben dat iemand LHBT is. Er wonen in Nederland volgens het Sociaal Cultureel
Planbureau 1.000.000 LHBT's in Nederland, dus die zijn er ook in Echt-Susteren. Homo is het
meest gebruikte scheldwoord op scholen en op sportvelden. Mensen worden uitgesloten uit
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hun eigen familie, op straat gezet, contact wordt verbroken. Anno 2017 vindt dat nog steeds
plaats, denk ook aan jongeren uit andere culturen.
Er vindt nog steeds discriminatie plaats op de werkvloer, er worden nog steeds mensen
weggepest uit de buurt. Een avondje stappen kan zomaar eindigen met minder tanden in je
mond...
Vorig jaar, ter gelegenheid van Coming Out Dag, hesen een recordaantal gemeentenl,
provincies2 en de ministeries van Buitenlandse Zaken, OCW en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de regenboogvlag. De verwachting is dat dit jaar nog meer lokale en
provinciale overheden mee doen.
GroenLinks vraagt opnieuw aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in Echt-Susteren:
Vraag 1

Antwoord

Vraag 2
Antwoord
Vraag 3

Antwoord

Vraag 4

Antwoord

Is het college bereid één dag per jaar de regenboogvlag te hijsen, te beginnen
op woensdag 11 oktober 2017? Zo nee, waarom niet? In 2015 kregen we als
antwoord op ditzelfde verzoek: "de gemeente Echt-Susteren staat ervoor dat
alle inwoners, in lijn met artikel 1 van de Grondwet, gelijk te behandelen. Dat
betekent dat wij niemand discrimineren, negatief noch positief. Jaarlijks
bereikt ons een grote variëteit aan verzoeken om als gemeente uiting te
geven aan verschillende standpunten en initiatieven. Wij werken hier per
definitie dan ook niet aan mee." GroenLinks Echt-Susteren is van mening dat
de regenboogvlag absoluut niet vergeleken kan worden met een goed doel of
een ledenwerfactie. Met de regenboogvlag laat Echt-Susteren zien datje een
tolerante gemeente bent voor AL je inwoners. Dit statement is van een geheel
andere orde dan laten zien datje steun betuigt aan allerhande andere,
overigens goed bedoelde, acties.
Nee. De gemeente Echt-Susteren staat volledig in voor gelijke behandeling van alle
groepen in de maatschappij. Dit in lijn met artikel 1 van onze Grondwet. Om dit
actief uit te dragen hangen we iedere dag de vlag uit. Deze vlag heeft de kleuren
rood, wit en blauw. Wij zien geen noodzaak om hier kleuren aan toe te voegen.
Is het college bereid een regenboogzebrapad aan te leggen als blijvend
statement voor diversiteit en inclusiviteit? Zo nee, waarom niet?
Nee, zie antwoord 1.
Krijgen front-office medewerkers opleiding en begeleiding in het adequaat
omgaan met inwoners die van geslacht zijn veranderd? Zo nee, waarom niet?
GroenLinks ontvangt signalen dat de benadering en behandeling in zulke
situaties tekort schieten.
Alle front-office medewerkers krijgen een training inzake het respectvol en
klantvriendelijk behandelen van bezoekers en inwoners. Wij hebben geen
negatieve signalen ontvangen over de benadering van onze front-office
medewerkers ten opzichte van bezoekers en inwoners.
Is het college bereid om initiatieven als gastlessen te initiëren / ondersteunen
/ ondernemen in alle vormen van onderwijs in onze gemeente om zo te
werken aan acceptatie van LHBT's, indien zulke gastlessen nog niet worden
gegeven? Dit kan pestgedrag voorkomen en kan 'uit de kast komen'
vergemakkelijken waardoor leerlingen niet blijven worstelen met hun
gevoelens. Als voorbeeld noemen we de voorlichtingslessen van COC
Limburg voor het voortgezet onderwijs.
Nee. Dit is geen taak van de gemeente.
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Veel LHBT's ontvluchten hun land omdat ze daar worden mishandeld,
gemarteld en zelfs met de dood worden bedreigd. Deze inwoners, vaak met
traumatische ervaringen, durven zich nauwelijks te laten zien op een AZCterrein en daarbuiten. Aangezien in Echt een AZC is, nemen we aan dat daar
behoefte is aan deskundige opvang. Kan het college bevestigen dat deze
deskundigheid voor gevluchte LHBT's aanwezig is op het AZC Echt?
Nee. Voor een antwoord op deze vraag kunt u zich wenden tot het COA.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,
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