
 
Aan het college van B&W van Almelo 
Via e-mail: bestuurssecretariaat@almelo.nl 
Cc: raadsgriffie  
 
Almelo, 8 januari 2018   Betreft: Nashville-verklaring 
 
Geacht college,  
 
De fracties van LA, GL, SP en PvdA hebben met ontzetting kennis genomen van de 
ondertekening van de vertaalde Nashville-verklaring door orthodox-protestantse predikanten, 
voorgangers en politici in Nederland. Er is inmiddels een storm van kritiek en verontwaardiging 
losgekomen uit alle hoeken en gaten van de samenleving. Wat onze fracties betreft niet ten 
onrechte. Dit anti-homopamflet is een ontkenning van het bestaan van een fundamenteel 
grondrecht voor vele duizenden LHBTI-ers. Het pamflet is een stap terug in de tijd en doet bij 
ons de zorg groeien over wat het effect zal zijn op/in de samenleving, en op het gedrag en 
welzijn van mensen. Dat seksualiteit een vrije keuze zou moeten zijn, dat mensen hun 
geaardheid niet hoeven verbergen of afzweren, komt onder druk te staan. 
 
Ook in Almelo zijn orthodox-protestanten actief.  Het kan wat onze fracties niet zo zijn dat er in 
het Almelose publieke domein (vertegenwoordigers van) orthodox-protestantse 
kerken/organisaties, in brede zin van religieuze organisaties, (hun leden/bezoekers) oproepen 
tot het discrimineren van LHBTI-ers. 
 
Voor onze fracties geldt heel krachtig: iedereen is gelijk. Wij gaan er vanuit dat dit ook geldt 
voor het stadsbestuur. Daarom stellen wij het college van B&W de volgende vragen: 
 
1. Wat vindt u van de Nederlandse versie van Nashville-verklaring, de anti LHBTI-uitingen 

daarin en de ondertekening van dit pamflet?  
2. Deelt u net als onze fracties en partijen, de reactie van het COC Nederland dat de Nashville-

verklaring een schadelijk document voor orthodox-christelijke LHBTI-ers en een 
onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars is? 

3. In de raadsvergadering van 18 december 2018 bij de behandeling van de Regenboogstad-
motie van onze fracties heeft u, bij het afraden van de motie, ingebracht dat Almelo, vrij 
vertaald, ‘voldoende aan de weg timmert’ als het gaat om LHBTI-beleid en ondersteuning 
bij LHBTI-acceptatie. Vindt u dat (aanvullende) aandacht aan de orde is n.a.v. het gebeurde, 
en waar bestaat die uit? 
Noot: We geven u als aanwijzing de LHBTI-jongeren met een religieuze achtergrond 
waarvan bekend is dat zij meer suïcidaliteit rapporteren. Zou het pamflet en de 
ondertekening daarvan mogelijk tot meer zelfmoordgedachten kunnen leiden? Wat kunnen 
we daar in Almelo aan doen, ook gezien het stijgende aantal zelfdodingen onder jongeren?  

4. Bent u bereid zich in het openbaar te distantiëren van de Nashville-verklaring? 
5. Deelt u met ons dat de Nashville-verklaring het sentiment van onzekerheid bij zowel 

gelovigen als niet gelovigen, in het bijzonder zij die LHBTI zijn, in de lokale samenleving 
voedt? 
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6. Bent u met ons van mening dat het college een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie heeft 
bij het uitdragen en verdedigen van de grondwet en grondrechten? Zo ja, ziet u voor uzelf 
in deze kwestie een taak/rol weggelegd, en waar bestaat die uit? Zo nee, waarom niet? 

7. Bent u bereid in gesprek te gaan met dan wel een signaal af te geven in de richting van 
lokale kerkbestuurders, voorgangers en predikanten, waarin u uw zorgen uit over de 
effecten die het sympathiseren met en uitdragen van de Nashville-verklaring kan hebben 
op/in Almelo? 

 
In de Nieuwjaarsboodschap van de burgemeester vinden wij overigens ruime steun om het 
stadsbestuur een overtuigende, positieve boodschap in dezen te laten uitgaan naar iedereen in 
de stad: inwoners, bedrijven, organisaties.  
“Verbinden” is geen verkiezingsslogan, maar een serieuze zaak! 
 
We zien uw antwoord graag op korte termijn tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bert Hümmels, fractie Leefbaar Almelo 
Hans Buitenweg en Alfer Ekizkuyu, fractie GroenLinks Almelo 
Gezina van der Ven en Frits Akse, fractie SP Almelo 
Jorien Geerdink en Arjan de Vries, fractie PvdA Almelo 


