
 
 
Aan de Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch 
 
’s-Hertogenbosch, 20 juni 2015  
 
 
Schriftelijke vragen artikel 33 RvO m.b.t. Roze Stembus Akkoord 
 
 
Geachte college, 
 
In 2014 heeft het college de ambitie uit gesproken om de komende drie jaar een Regenboogstad te 
zijn: een gemeente die homoseksuelen steunt en zich actief inzet om de acceptatie van 
homoseksualiteit te bevorderen. Een Regenboogstad heeft daarnaast de ambitie om problemen aan 
te pakken. Uit het onderzoek 'Seksuele diversiteit in 's-Hertogenbosch' blijkt dat 92% van de 
Bosschenaren homoseksualiteit geen probleem vindt en toch denkt maar 65% dat een homoseksueel 
zonder problemen kan uitkomen voor zijn/haar relatie. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat vooral 
homoseksuelen minder positief zijn over acceptatie door medebewoners. Alhoewel Den Bosch dus al 
goed op weg is, zou het als Regenboogstad nog meer kunnen bereiken zodat elke Bosschenaar zich 
daadwerkelijk geaccepteerd voelt.  
 
Het college heeft zich samen met de gemeente Oss verkiesbaar gesteld voor de Roze Zaterdag 2017.   
Vandaag is bekend gemaakt dat ’s-Hertogenbosch en Oss de Roze Zaterdag mag organiseren. D66 is 
verheugd dat het college dit heeft weten binnen te halen. Bovendien juicht D66 de ambitie van het 
college toe om de acceptatie van homoseksualiteit verder te bevorderen. D66 wil graag weten wat 
het college gedurende deze collegeperiode allemaal gaat doen om zijn ambities in daden om te 
zetten. Meer specifiek zou D66 graag de onderstaande vragen beantwoord zien:  
 

1. Bent u het met D66 eens dat homoacceptatie in ’s-Hertogenbosch verder bevorderd moet 
worden? 

2. Zo ja, hoe wilt het college homoacceptatie in de praktijk bevorderen? 
 
Voor de verkiezingen is door alle deelnemende partijen het zogenaamde Roze Stembus Akkoord 
getekend. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende twee vragen:  
 

1. Kunt u aangeven in hoeverre u al invulling heeft gegeven aan het Akkoord? 
2. In hoeverre neemt u het Roze Stembus Akkoord mee in uw beleid? 

 
Wij zien uw antwoorden op onze vragen graat tegemoet.  
 
Hoogachtend,  
 
Namens de D66 Fractie, 
 
Bilal Kaya en  
Mike van der Geld 


