
 
Motie vreemd aan de orde van de dag “Hijsen Regenboogvlag” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 17 februari 2022.  

 

Constaterende dat: 
 

 Coming Out Dag in 1988 is uitgeroepen tot internationale feestdag; 

 Sinds 2009, 11 oktober in Nederland een officiële dag is om de acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen; 

 Het hijsen van de regenboogvlag in Nederland een traditie aan het worden is; 

 Alle provincies Regenboog Provincies en alle gemeenten in onze regio Regenboog Gemeenten zijn; 

 Onze gemeente als enige in onze regio geen Regenboog Gemeente is en nog geen LHBTI beleid voert; 

 Er ook in ons dorp absoluut nog geen sprake is van volledige tolerantie van LHBTI’ers; 

 Bij het Willem de Zwijger College in ons dorp op Paarse Vrijdag de Regenboogvlag is gehesen; 

 Het kabinet van VVD, D66, CU en CDA besloten heeft het Regenboogakkoord uit te voeren. 
 

Overwegende dat: 
H 

 Iedereen in Hardinxveld-Giessendam zichzelf mag en kan zijn; 

 Het van belang is om jonge vrouwen en mannen in ons dorp te steunen in hun coming out als LHBTI’er; 

 De LHBTI gemeenschap een plaats heeft in ons dorp en we dit collectief aan onze inwoners willen tonen; 

 Er van uitgaand dat iedereen gelijk is maar nog niet iedereen als gelijke wordt behandeld; 

 Wij als raad een vervolg moeten geven aan het initiatief bij het Willem de Zwijger College; 

 Door het hijsen van de Regenboogvlag een belangrijk signaal in ons dorp wordt afgegeven; 

 Dit een signaal is dat wij volledige tolerantie tegenover LHBTI’ers nastreven; 

 Wij in navolging van ons kabinet niet in onze bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen achterblijven. 
 

Verzoekt het college: 

 Jaarlijks op 11 oktober de Regenboogvlag te hijsen. 

 Ingaand 11 oktober 2022. 

 Indien 11 oktober op een zondag valt dit te verzorgen op de dag erna. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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