
MOTIE 2 vreemd aan de orde van de dag. 

 

De raad van Tholen, in vergadering bijeen op 18 december 2014, 

 

Constaterende dat: 

 Het college zojuist motie 1 heeft afgeraden en de raad in meerderheid motie 1 heeft verworpen 

tot het in gang zetten van een ontslagprocedure inzake de eerdere aanstelling van zogeheten 

weigerambtenaren;  

 daarmee het college, gelet op de datum van beëdiging en het bekend worden van de 

persoonlijke opvattingen van deze ambtenaren, willens en wetens afstand neemt van de 

intenties van de Algemene wet gelijke behandeling; 

 dit minachting impliceert voor de wetgever; 

 de scheiding tussen kerk en Staat niet in stand wenst te houden door de benoeming te 

handhaven; 

 het college van mening is dat homoseksuele  burgers van Tholen die wensen te huwen  

kennelijk geen recht hebben op een neutrale overheid;   

 door het handhaven van de weigerambtenaren homoseksuele paren daardoor impliciet onnodig 

worden gegriefd en geprovoceerd; 

Overwegende dat: 

 Bovengenoemde standpunten afkeurenswaardig zijn; 

 een gemeente als neutrale overheid heeft te handelen, dus niet alleen naar de letter van de wet 

maar zeker ook naar de geest van de wet heeft te handelen; 

 dit te meer indien de intenties van de wet zo overduidelijk zijn en men dus niet zo vlak voor het 

in werking treden van de wet over had moeten gaan tot het benoemen van weigerambtenaren; 

 om verdere imagoschade voor de gemeente te voorkomen de raad minimaal een krachtig signaal 

moet afgeven naar de samenwerkende gemeenten; 

 dat de discriminerende opvattingen van het college niet die van de raad zijn.  

 

Verzoekt de raad van de gemeente Tholen: 

 De gemeenteraad zijn afkeuring uit te spreken over de (impliciet) ingenomen standpunten van het 

college. 

 

 En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie van de PvdA,   

 

 

Fractie van het ABT 

 



Fractie van de SP, 

 

Fractie van de VVD, (?????) 


