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Geachte heer Omta, 

Uw fractie heeft vragen gesteld over het hijsen van de regenboogvlag op 
de Internationale Coming-outdag afgelopen zaterdag 11 oktober. 

Bij deze de vragen en de reactie van het college daarop. 

1. Welke Goese wethouder heeft LHBT-beleid in de portefeuille? 

2. Is het juist dat een wethouder "wegens persoonlijk bezwaar" 
niet beschikbaar was voor het hijsen van de Goese regenboog-
vlag? 

3. Bent u het, als vraag 2 positief beantwoord wordt, met ons eens 
dat het ongebruikelijk is dat een wethouder "wegens persoonlijk 
bezwaar" geen invulling geeft aan de representatieve taken die 
horen bij zijn/haar functie en bij het uitdragen van het beleid van 
de gemeente Goes? 

Antwoord op vraag 1,2 en 3: 
Tijdens de college-onderhandelingen is LHBT-beleid niet specifiek on-
derwerp van gesprek geweest. Het is een welzijnsthema, echter aange-
zien de focus ligt op jongeren en onderwijs zijn zowel wethouder De Bat 
als wethouder Van der Reest betrokken bij dit onderwerp. 
De Internationale Coming-outdag wordt georganiseerd om positieve aan-
dacht te vragen voorde positie van homoseksuelen, biseksuelen, 
lesbiennes en transgenders. 
Bij het bespreken van de representatieve verplichtingen heeft wethouder 
van der Reest om zijn moverende redenen, aan wethouder Meeuwisse 
gevraagd het hijsen van de vlag van hem over te nemen. 
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4. Kan het college, indien vraag 2 bevestigend beantwoord wordt, 
duiden welk signaal aan lesbische, homoseksuele, biseksuele 
en transgender Goese burgers gegeven wordt als een 
wethouder zo openlijk afstand neemt van wat beoogd wordt met 
het LHBT-beleid? 

Antwoord op vraag 4: 
Het college onderschrijft nog steeds het in 2011 ingezette LHBT-beleid. 
Het betreurt de ontstane ophef. Door vooraf duidelijker de 
portefeuilleverdeling te bespreken was dit te voorkomen geweest. 

5. Indien een wethouder "persoonlijk bezwaar" maakt tegen repre-
sentatieve taken die horen bij zijn/haar functie, is het college 
dan bereid tot een herschikking van de portefeuilles en wel op 
een zodanige wijze dat het LHBT-beleid in de portefeuille komt 
van een wethouder die wel dit beleid wil en kan uitdragen en de 
representatieve taken die hierbij horen met overtuiging gaat 
verrichten? 

Antwoord op vraag 5: 
Vanwege onder andere de focus op jongeren en onderwijs in het LHBT-
beleid heeft het college ervoor gekozen het gehele LHBT-beleid onder te 
brengen bij wethouder de Bat. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Goes, 
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