
Gemeente Goirle 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderwerp 

Hijsen regenboogvlag en pilot ‘Coming Out Week’.  
Initiatiefvoorstel van mevrouw Pernell Criens (PvdA), d.d. 25-09-2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan de gemeenteraad 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kan iedereen zichzelf zijn? 
Op papier is Nederland een veilig land voor niet-hetero’s, maar de praktijk is weerbarstiger. Er 
bestaan nog veel vooroordelen. Pesterijen en andere agressieve uitingen komen regelmatig voor. Dit 
kan voor sommigen een reden zijn om ‘in de kast’ te blijven. PvdA Goirle en Riel wil dat elke inwoner 
zich fysiek en mentaal veilig voelt en zichzelf durft te zijn. We vinden het daarom belangrijk dat 
kinderen opgroeien met de overtuiging dat seksuele diversiteit normaal is.  

Vier jaar regenboogvlag in Goirle 
Op 7 april 2015 heeft de raad unaniem het PvdA initiatiefvoorstel ‘Ondersteuning Coming Out Dag 
Goirle’ aangenomen. Hiermee werd besloten om: 

1. Het belang van een Coming Out Dag te onderschrijven. 
2. De eerste Coming Out Dag in Goirle op vrijdag 9 oktober 2015 te ondersteunen met een 

korte ceremonie bij het gemeentehuis (toespraak burgemeester, hijsen regenboogvlag). 
3. De gemeentelijke regenboogvlag jaarlijks -zonder verdere plichtplegingen- te hijsen op 

11 oktober, in elk geval tot en met 2018. 

De jeugd meenemen in het verhaal 
Met het hijsen van de regenboogvlag geven we als gemeente een sterk signaal af aan alle inwoners. 
Wij willen deze (prille) traditie graag structureel voortzetten. Daarnaast willen wij ook dat de jeugd 
goed begrijpt waarom de gemeente dit doet. Het jongerenwerk  kan hier bij helpen. Mainframe wil 
graag een ‘Coming Out Week’ organiseren in de week van 11 oktober 2018, met afwisselende 
activiteiten. Deze activiteiten hebben een vrolijk, educatief karakter en zijn goed afgestemd op de 
verschillende doelgroepen en leeftijden. Wij denken dat deze bewustwording positief kan werken en 
zien de week als een soort pilot om kennis en ervaring op te doen. 

Kosten 
Mainframe raamt de kosten voor de ‘Coming Out Week’ op € 1.500. Voor de extra activiteiten is 
geen budget. Wij stellen daarom voor om de kosten in 2018 te dekken uit de resterende middelen 
binnen het sociaal domein en in 2019 via een eenmalige subsidie (de meest passende vorm). Eind 
2019 licht Mainframe de bevindingen toe in een Beeldvormende raad. Uit de evaluatie moet blijken 
of het project werkt. Aan de hand daarvan kan het college besluiten om het wel of niet als reguliere 
taak op te nemen binnen het jongerenwerk. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorstel: 

1. De regenboogvlag elk jaar bij het gemeentehuis te hijsen op 11 oktober. 
2. Mainframe in 2018 en in 2019 een budget van € 1.500 toe te kennen voor de organisatie en 

uitvoering van de ‘Coming Out Week’.  
3. Het college eind 2019 te laten bepalen of het project wordt toegevoegd als reguliere taak 

binnen het jongerenwerk. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fractievoorzitter PvdA Goirle en Riel, 

Pernell Criens 



De gemeenteraad van Goirle; 

Gezien het initiatiefvoorstel van raadslid mevrouw Pernell Criens; 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Gehoord de beraadslagingen in de Oordeelsvormende vergadering van 25 september 2018; 

Besluit: 

1. De regenboogvlag elk jaar bij het gemeentehuis te hijsen op 11 oktober. 
2. Mainframe in 2018 en in 2019 een budget van € 1.500 toe te kennen voor de organisatie 

en uitvoering van de ‘Coming Out Week’.  
3. Het college eind 2019 te laten bepalen of het project wordt toegevoegd als reguliere taak 

binnen het jongerenwerk. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 25-09-2018. 

, de voorzitter 

, de griffier 


