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Beantwoording vragen D66 fractie n.a.v. Nashville verklaring

Aanleiding:
De fractie van D66 Aalten-Dinxperlo heeft op 12 januari 2019 vragen gesteld naar aanleiding van de
Nashville verklaring.
Inhoud Mededeling:
Kortheidshalve zijn hieronder de vragen van D66 en de antwoorden van het college, weergegeven.
1. Is het college op de hoogte van de Nashville-verklaring?
Ja, ook het college volgt dagelijks het nieuws.
2. Is het college ook van mening dat iedereen welkom is in de gemeente Aalten?
Ja.
3. Is het college ook van mening dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de gemeente
Aalten?
Ja, mits binnen de grenzen van de wet natuurlijk. En dat geldt dus ook voor ondertekenaars
of sympathisanten van deze verklaring.
4. Is het college bereid zich actief uit te spreken tegen deze verklaring en dit kenbaar te
maken via verschillende kanalen?
Nee. In Nederland koesteren we de scheiding van Kerk en Staat. De overheid en dus ook de
gemeente Aalten mengt zich niet in theologische discussies, zij laat dat over aan de burgers
en hun organisaties. De Staat zelf neemt geen godsdienstige en levensbeschouwelijke
standpunten in. Een democratische rechtstaat is bovendien tolerant ten opzichte van
minderheden. Burgers zijn vrij er levensbeschouwelijke opvattingen op na te houden, ook als
die door de meerderheid worden afgewezen.
Aan De Gelderlander hebben wij desgevraagd laten weten, dat voor de gemeente Aalten alle
inwoners gelijk zijn, ongeacht ras, afkomst, geaardheid of religieuze opvatting. Wij laten ons
daarbij leiden door artikel 1 van onze Grondwet, maar net zo goed door de artikelen 6 en 9
van de Grondwet.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - geen -
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03-2019 Schriftelijke vragen D66 n.a.v. de Nashville-verklaring

Geacht college,
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen week grote ophef
was over de Nashville-verklaring. Er is een storm van kritiek
losgekomen en dat is wat de D66-fractie betreft niet onterecht. Voor
D66 is het belangrijk dat een ieder zichzelf kan zijn in onze gemeente. Afgelopen week hebben
veel gemeenten om deze reden de regenboogvlag gehesen. Zij hebben hiermee een statement
afgegeven dat iedereen welkom is. (zie onderstaande afbeelding;
bron: https://www.gelderlander.nl/home/kijk-hier-of-de-regenboogvlag-deze-week-ook-in-jouw-gemeente -werdgehesen-en-waarom~aaf19b53/ )

Tot onze grote teleurstelling staat er bij onze gemeente een rode vlag en heeft onze fractie ook
niet vernomen dat het college zich actief uitspreekt tegen deze verklaring. Dit had de D66fractie graag wel gezien.
Daarom stellen wij het college de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van de Nashville-verklaring?
2. Is het college ook van mening dat iedereen welkom is in de gemeente Aalten?
3. Is het college ook van mening dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de gemeente
Aalten?
4. Is het college bereid zich actief uit te spreken tegen deze verklaring en dit kenbaar te
maken via verschillende kanalen?
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