Betreft: Artikel 32 vragen over actief uitdragen regenbooggemeente

De Gemeente Meppel staat voor Diep Geluk. Alles wat we als gemeente doen, zou dat moeten
nastreven. Een basisvoorwaarde voor het voelen van Diep Geluk is de mogelijkheid van mensen om
lief te hebben wie ze willen, in wat voor vorm dan ook.
De gemeenteraad van Meppel heeft zich op meerdere momenten uitgesproken voor inclusie en
acceptatie. Eén van de raadsuitspraken was een motie die is aangenomen op 30 juni 2017 waarin de
raad het college onder andere heeft opgeroepen om:
-

Actiever uit te dragen dat de gemeente Meppel een Regenbooggemeente is;
Bij initiatieven rond Meppel als Regenbooggemeenten hierover actief te communiceren,
bijvoorbeeld bij Coming Out Day;

Tijdens de Coming Out Day op 11 oktober 2018 is pas gedurende het middaguur de regenboogvlag
bij het Stadhuis gehesen. Ook is er niet in bredere zin over regenbooggemeente Meppel
gecommuniceerd naar raad en samenleving. GroenLinks en SP verwachten vanuit de gemeente meer
inzet op dit thema en hebben daarom de volgende vragen:
-

-

Vindt het college niet dat het hijsen van de regenboogvlag bij het Stadhuis en de Meppeler
Toren gedurende de hele Coming Out Day een minimale inzet is die ze standaard ieder jaar
kan plegen? Indien het college dat wel vindt, waarom is de vlag slechts bij het Stadhuis
gehesen vanaf het middaguur en überhaupt niet in de Meppeler Toren?
Gaat het college ervoor zorgen dat vanaf komend jaar de regenboogvlag iedere Coming Out
Day gedurende de hele dag is gehesen bij zowel het Stadhuis als de Meppeler Toren? Zo nee,
waarom niet?
Waarom heeft het college de Coming Out Day niet benut om in de communicatie de
waarden van Meppel Regenbooggemeente te uiten zoals ook bedoeld in de aangenomen
motie op 30 juni 2017?
Is het college het met de fracties van GroenLinks en SP eens dat de nu gepleegde inzet
tijdens Coming Out Day ondermaats is en dat het onderwerp dusdanig belangrijk is dat hier
de komende jaren actiever op moet worden ingezet in lijn met de eerder aangenomen motie
van 30 juni 2017 en de memo van 6 april 2018 over het actiever uitdragen van Meppel als
regenbooggemeente? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat gaat het college anders doen?
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