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Onderwerp: Inzet respect in Molenlanden 
Agendapunt: Motie Vreemd aan de Orde 
Motienummer: M2020-11 
 
De gemeenteraad van Molenlanden, in openbare vergadering bijeen op 30 juni 
2020, gehoord de beraadslagingen, 
 
Constaterende dat: 

x De gemeente Molenlanden met respect omziet naar (jonge) inwoners die het 
gevoel hebben seksueel anders gericht te zijn; 

x De gemeente Molenlanden tijd en aandacht investeert om begrip rond 
anders gerichtheid te bevorderen en discriminatie te voorkomen, met respect 
voor ieders standpunt in deze discussie;  

x De gemeente Molenlanden actief hulp biedt aan (jonge) inwoners met 
depressieve of suïcidale gevoelens; 

x Het voor mensen in algemene zin best lastig is om openlijk uit te komen 
voor hun seksuele gerichtheid; 

 
Overwegende dat: 

x De raad de mens centraal wil stellen met als doel dat de mens het enerzijds 
aandurft om het gesprek aan te gaan over zijn/haar seksuele gerichtheid en 
anderzijds vervolgens ook de weg naar de juiste zorgverleners weet te 
vinden; 

x Het initiëren van een gesprek hierover past bij de volksvertegenwoordigende 
rol van de raad; 

x De gemeente op deze manier goede stappen zet naar een meer inclusieve 
samenleving en tevens een bijdrage levert aan het voorkomen van 
eenzaamheid; 

x De raad een aantal concrete activiteiten voor de inwoners en hulpverleners 
wenst te laten organiseren op de thema’s begrip, respect en hulp. Daarbij 
draait begrip om het bespreekbaar maken van de seksuele gerichtheid, 
respect om het met eerbied omgaan met mensen die een andere seksuele 
gerichtheid hebben en hulp om de vraag of je weet waar je terecht kunt met 
gevoelens, twijfels en je worsteling omtrent seksuele gerichtheid.  

 

 
 

 Roept het college op om in 2020 rond de regenboogvlag-dag en tijdens de 
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Week van respect de thema’s begrip, respect en hulp omtrent seksuele 
gerichtheid uit te werken in concrete activiteiten; 

 
 Roept het college op om de activiteiten te evalueren en op basis daarvan een 

voorstel voor jaarlijkse activiteiten rondom dit thema in het voorjaar van 2021 
voor te leggen aan de raad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de volgende leden van de gemeenteraad van Molenlanden, 
 
Wilma de Moel, Doe mee! Molenlanden 
Jan Arie Koorevaar, CDA  
Bert Moret, VVD 
 
Uitslag stemming: M2020-11 
 
IN TE VULLEN DOOR DE GRIFFIE 
 
Gemeenteraad Molenlanden 
Aanwezige leden: 24 

Fractie Voor Tegen 
Doe Mee! (7 zetels) 7  
CDA (6 zetels) 4  
SGP (5 zetels)  5 
ChristenUnie (5 zetels)  5 
VVD (3 zetels) 2  
Progressief Molenlanden (1 zetel) 1  

Uitslag:  Aangenomen 
 
 
Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden, 
gehouden op 30 juni 2020. 
 
 
de griffier,    de voorzitter, 
 
 
 
 
  drs. M.A.J. Teunissen            drs. T.C. Segers MBA 
 


