Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Tilburg
Betreft: aanvullende vragen ex. Artikel 40 RvO; LHBTIacceptatie op scholen
Tilburg, dinsdag 10 november 2020

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
De Tilburgse VVD acht grondrechten een zeer hoog goed. Het mooie aan dit land is dan
iedereen mag zeggen, mag zijn en mag geloven wat hij of zij wil. Ook onze gemeente is in
die zin een vrijhaven en dat moeten we koesteren. En zeker niet alleen op Roze Maandag.
We zijn ook een Regenbooggemeente en zetten daar actief op in, zoals recent tijdens
Coming Out Day
Wij waren verbaasd over de uitspraken van Minister Arie Slob van Onderwijs, en velen met
ons! Kennelijk mogen scholen homoseksualiteit afwijzen en zelfs ouders vragen dat te
onderschrijven, zolang de school maar een veilig leefklimaat biedt. Want dat staat in de
wet, volgens minister Slob. “Hoe kan dat?” vraagt de Tilburgse VVD zich af. Hoe kan een
kind zich veilig voelen als je in de les of op school hoort, dat jij er niet mag zijn of dat je
je niet als LHBTI+er mag uiten?
Laat er geen misverstand over bestaan: voor de VVD Tilburg geldt dat kinderen zich ten
alle tijde waar ze ook zijn - school, vereniging, sport - veilig en geborgen voelen. De
discussie richt zich nu vooral op uitspraken van de minister die zelf uit reformatorische
kring komt, maar kan en zal zich evengoed voordoen in andere levensbeschouwelijke of
op godsdienst gestoelde onderwijsinstellingen.
Daarom heeft VVD-fractie de volgende vragen:
1.
Hoe kijkt het college aan tegen de uitspraken van Minister Slob?
2.
Bent u het met de Tilburgse VVD eens dat kinderen zich overal en vooral op school
veilig en geborgen moeten voelen?
3.
Wat doet de gemeente Tilburg momenteel aan het aan de orde stellen van LHBTI+
acceptatie bij scholen in het algemeen en religieuze of levensbeschouwelijke scholen in het
bijzonder?
4.
Heeft u een beeld hoe onderwijsinstellingen met een religieuze of
levensbeschouwelijke achtergrond in Tilburg omgaan met het thema LHBTI+ in het
onderwijs en richting kinderen en ouders?
5.
Bent u bereid om alle scholen in Tilburg aan te moedigen om vrijdag 11 december
a.s. extra stil te staan bij Paarse Vrijdag en daar ook intern en extern de school aandacht
te geven aan het tegengaan van homofobie?
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet,
Namens de VVD fractie,

Maarten van Asten

