
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: D. van Sluijs 

Onderwerp: Coming Out Day 

Datum indiening vragen: 13 oktober 2015 

 

 

Inleiding/aanleiding:  

Afgelopen maandag, 12 oktober 2015, hebben vele gemeenten (ook in Flevoland) de vlag 

gehesen voor de Coming out day. De regenboogvlag symboliseert dat een ieder zichzelf 

moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig kan voelen. Op school, op straat, 

op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook. 

 

 

Vragen:  

1. De SP fractie is benieuwd waarom de gemeente Noordoostpolder geen vlag had 

hangen? 

Antwoord: De gemeente Noordoostpolder volgt voor het uithangen van de vlag 

vanaf gemeentelijke gebouwen het vlaggenprotocol, zoals dat door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgegeven. Voor overheidsgebouwen 

is deze vlaginstructie namelijk verplicht. De regenboogvlag maakt geen deel uit 

van dat landelijk vlaggenvoorschrift. 

 

2. Hebben ambtenaren/sociale teams in de gemeente Noordoostpolder hier een training 

voor gehad? 

Antwoord: Voor het sociale wijkteam is er een training gericht op LHBT.  

 

3. Waarom hebben wij geen LHBT beleid? 

Antwoord: Er zijn tot nu toe geen duidelijke signalen bij de gemeente 

binnengekomen die aanleiding geven tot het voeren van een specifiek  LHBT-

beleid. Bij de in 2012 door de gemeente en het Bureau Gelijke Behandeling 

georganiseerde “Roze Ronde Tafel ” gaven diverse maatschappelijke partners 

binnen het sociaal domein aan dat er over het algemeen sprake is van 

acceptatie van LHBT’s. Onze antidiscriminatie voorziening – het bureau gelijke 

behandeling – en de politie meldt dat het aantal meldingen van discriminatie of 

geweld tegen LHBT’s in onze gemeente heel laag is. Wel blijkt de zichtbaarheid 

en problematiek van deze groep met name onder jongeren een aandachtsgebied 

te zijn. Scholen blijken soms een minder veilige omgeving te zijn voor jongeren 

die uit de kast komen.  

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 27 oktober 2015 

Contactpersoon: P.Benthem 

E-mail adres:  p.benthem@noordoostpolder.nl 

Tel: 0610891224 

 


