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Bijlagen

Beste heren,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u 
het volgende mede.

Vraag 1.
Weet het college of deze therapieën weleens in Breda worden of zijn aangeboden?

Antwoord 1.
Bij de kernpartners van Regenboogstad Breda en bij ons als college zijn geen signalen bekend dat deze 
therapieën werden of worden aangeboden.

Vraag 2.
Wat is de mening van het college over homogenezing therapieën?

Antwoord 2.
Het college ziet deze praktijken als zeer onwenselijk. In de eerste plaats omdat homoseksualiteit geen 
ziekte is die genezen of veranderd moet worden. In de tweede plaats omdat, al zou iemand daar anders 
over denken, er geen wetenschappelijk bewijs is dat verandering van geaardheid met ‘therapie’ mogelijk 
zou zijn. En in de derde plaats omdat mensen die deze ‘conversietherapie’ hebben ondergaan, vaak zeer 
schrijnende gevolgen ondervinden, waaronder eenzaamheid, eetproblemen, depressiviteit en soms zelfs 
suïcidaliteit. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het verbieden hiervan zou kunnen botsen met andere 
grondrechten - en die zijn ons natuurlijk ook veel waard.

Vraag 3.
Ziet het college mogelijkheden om deze therapieën, met het eigen instrumentarium, te verbieden?
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Antwoord 3.
Dat lijkt ons niet de aangewezen weg. Het wegen van grondrechten vinden we primair thuishoren bij de 
landelijke wetgever. Waarbij het goed is als de gemeenten in VNG en G40-verband actief meedenken 
welke rol gemeenten hier eventueel in zouden kunnen en moeten spelen. Omdat we geen signaal hebben 
dat deze praktijken ook in Breda voorkomen, lijkt het ons niet logisch dat Breda het voortouw neemt om 
deze kwestie landelijk verder te agenderen of te bepleiten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,

, burgemeester.


