Motie
Raadsvergadering 28-01-2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het niet
op de agenda opgenomen onderwerp Regenbooggemeente:
overwegende dat:
- artikel 1 van de Grondwet discriminatie verbiedt op welke grond dan ook, dus ook op grond van
seksuele geaardheid;
- de gemeenteraad van Dalfsen uiteraard pal staat voor het bepaalde in de Grondwet;
- Nederland internationaal voorop loopt in de sociale acceptatie van lesbische vrouwen,
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, afgekort LHBTI’ers, maar deze acceptatie breder
gedragen moet worden aangezien berichten over intimidatie, geweld en uitingen van vijandigheid
tegenover LHBTI’ers nog altijd kunnen voorkomen, ook in Overijssel;
- LHBTI’ers zich daardoor onveilig voelen en in het maatschappelijke verkeer niet durven uit te
komen voor hun identiteit, hetgeen in strijd is met de Nederlandse waarden en wetgeving;
- het daarom wenselijk is een impuls te geven aan het stimuleren van de emancipatie en acceptatie
van LHBTI’ers;
- de overheid volgens de Grondwet en andere wetgeving zorg dient te dragen voor onder meer
gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke
ondersteuning van haar inwoners;
- een landelijk project Regenboogsteden is ontstaan waarbij onder andere de Provincie Overijssel
en diverse Overijsselse gemeenten zich hebben aangesloten;
- het wenselijk is dat ook de gemeente Dalfsen zich daarbij aansluit.
spreekt uit dat:
- de gemeente Dalfsen een Regenbooggemeente wil en zal zijn.
verzoekt het college/de burgemeester:
- invulling te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in Dalfsen;
- zich waar nodig in te zetten voor de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale
acceptatie van LHBTI’ers en het gesprek aan te gaan met relevante partners zoals het COC Zwolle
en SAAM Welzijn;
- het hijsen van de regenboogvlag tijdens coming-outdag op 11 oktober aanstaande
op te nemen in het vlagprotocol van de gemeente Dalfsen.
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