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Betreft: schriftelijke vragen Art. 46 RvO over de ‘Nashville-verklaring’ en 
Regenbooggemeente 
 

Deventer, 11 januari 2019 
 
Geacht college, 
 
De landelijke ophef over de zogenoemde Nashville-verklaring zal u niet zijn ontgaan. Een 
verklaring opgesteld door mensen uit religieus conservatieve Amerikaanse kringen maar 
tevens een verklaring die ondertussen ook zijn weg heeft gevonden naar sommige 
conservatieve kringen in de Nederlandse samenleving. Een samenleving die in de loop van 
de jaren is opgebouwd op basis van de uitgangspunten en principes rond gelijke 
behandeling, respect en ruimte voor andersdenkenden en de persoonlijke levensruimte voor 
mensen, waaronder de vrijheid om zelf te bepalen wie je liefhebt. Vanuit de Amerikaanse 
ultraconservatieve kringen is de Nashville-verklaring een niet-direct verrassende oproep tot 
het verkleinen van de vrijheid van veel mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Het maakt het 
niet minder schokkend om te zien hoe ver we soms nog verwijderd zijn van een 
samenleving, ook internationaal, waarin mensen zichzelf kunnen zijn, voor hun geaardheid 
uit kunnen komen en openlijk homoseksueel, lesbisch of transgender kunnen zijn.  
 

Er zijn de afgelopen tientallen jaren in Nederland belangrijke stappen gezet, maar soms lijkt 
het ook alsof er stappen teruggezet worden. Op zijn minst staat de huidige situatie onder 
druk. Zeker als enkele Nederlandse politici de verwerpelijke Nashville-verklaring 
onderschrijven en ondertekenen. Het maakt de noodzaak om als maatschappij stappen 
voorwaarts te blijven zetten des te groter en het vraagt ook blijvende en stevige actieve 
inzet van de overheid om de randvoorwaarden voor vrijheid en gelijke behandeling van 
iedereen te blijven bevorderen. In die zin is het positief dat Deventer een van de 
Regenbooggemeenten is, een gemeente die zich inzet voor de acceptatie en bescherming 



van de LHBTI-gemeenschap. Dat vraagt dan wel om actieve inzet en het zichtbaar maken 
daarvan. Naast het feit dat Deventer een regenbooggemeente is, hebben bijna alle in de 
raad vertegenwoordigde partijen het roze stembusakkoord ondertekend. Het roze 
stembusakkoord is een manifest waarin de bijna voltallige raad verklaart werk te maken van 
LHBTI-acceptatie en ruimte voor eenieder om vrij te zijn en te voelen. De aanbevelingen uit 
het roze stembusakkoord is leidend in bij het maken van beleid volgens het bestuursakkoord 
2018-2022 
 
 
hebben n.a.v. het voorgaande de volgende vragen aan het college van B&W: 
 

1. Het college heeft aangegeven 365 per dagen per jaar Regenbooggemeente te zijn en 
daarom n.a.v. de Nashville-verklaring niet te kiezen voor het hijsen van de 
regenboogvlag, als actieve blijk van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in de 
gemeente Deventer conform de regenboogdoelen. Kan het college van B&W deze 
teleurstellende keuze nader toelichten en aangeven op welke wijze zij in dergelijke 
opspelende landelijke discussies wel blijk van ondersteuning aan betrokken mensen 
kan en wil geven? 

2. Op welke wijze stemt het college op dit moment haar inzet, zowel op basis van 
actualiteit als standaard af met betrokken organisaties zoals het COC en het 
Meldpunt Discriminatie? 

3. Kan het college aangeven op welke wijze zij op dit moment concreet invulling geeft 
aan haar rol als regenbooggemeente en hoe dit bijdraagt aan de verbetering van de 
positie van de LHBTI-gemeenschap? 

4. Hoe wordt op dit moment vormgegeven aan het verbeteren van de zorg en positie 
van mensen die nu nog moeilijk tot niet ‘uit de kast’ durven te komen en zichzelf 
kunnen zijn, bijvoorbeeld jongeren of mensen afkomstig uit religieus-orthodoxe 
hoek? Hoe wordt deze zorg en ondersteuning ook effectief onder de aandacht 
gebracht van mensen die dit raakt? 

5. In 2016 nam de raad een met zeer brede steun een motie aan voor de realisatie van 
een kunstwerk om te benadrukken dat Deventer een Regenbooggemeente is die 
haar LHBTI-gemeenschap omarmt en ondersteunt. Hoe is er vormgegeven aan deze 
motie? Op welke wijze is er concreet vormgegeven aan het onderdeel van het dictum 
van de motie waarin gesteld werd om ‘uit te zoeken op welke wijze het mogelijk is om 
jaarlijks op Coming Out Day een of meerdere prominente gebouwen in de 
regenboogkleuren uit te lichten of te bevlaggen’? 

6. Het roze stembusakkoord is een manifest waarin de bijna voltallige raad verklaart 
werk te maken van lHBTI-acceptatie en ruimte voor eenieder om vrij te zijn en te 
voelen. De aanbevelingen uit het roze stembusakkoord is leidend in bij het maken 
van beleid volgens het bestuursakkoord 2018-2022. In hoeverre ziet het college het 
roze stembusakkoord als een opdracht aan het college? 

 
Namens, 
 
 

Marco Harps (PvdA) Jan Schuring & Tjoek Korenromp (D66) 
m.harps@gemeenteraaddeventer.nl 
06-55013343 

J.schuring@gemeenterraaddeventer.nl 
th.korenromp@gemeenteraaddeventer.nl 

 06-83524935 
06-25299131 
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Eva Sipman (VVD) Anne van der Meer (GroenLinks) 

Eml.sipman@gemeenteraaddeventer.nl  A.vandermeer@gemeenterraaddeventer.nl 
06-14389309 06-43226576 

 
Kitty Schmidt ( Deventer Sociaal ) 

 
Erik Stegink( GemeenteBelang ) 

K.schmidt@gemeenteraaddeventer.nl  Tw.stegink@gemeenteraaddeventer.nl  

06-38334028 06-53509938 

  

Alex Grebhardt ( DeventerNu ) Bert Kleine Schaars 

Ar.gebhart@gemeenteraaddeventer.nl  Srj.kleineschaars@gemeenteraaddeventer.nl  

06-52371353 06-13224033 

  

Elske van der Mik  

E.vandermik@gemeenteraaddeventer.nl   

06-48189925   
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