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Inhoudelijk
Aanleiding

Motie 61 en 62 zijn aangenomen in de statenvergadering van 8 juni 2019,
met de volgende inhoud:
Motie 61
Temmink (GL, D66 en PvdA) over Zeeland Regenboogprovincie, waarin het
college wordt verzocht:
een impuls te geven aan sociale acceptatie,veiligheid en zichtbaarheid van
LHBT's in
Zeeland;
• om zich in te zetten de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van
LHBT-inwoners
verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak in
samenwerking met LHBT Netwerk Zeeland en eventuele andere partners;
• om Zeeuwse gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijk
project Regenboogsteden;
• om met Anti Discriminatie Bureau Zeeland te kijken naar de aard en
omvang van discriminatie jegens LHBT's in Zeeland en om ontwikkelingen
te kunnen volgen en de sociale acceptatie te monitoren en PS daarover
regelmatig te informeren.
• Gezien het belang van het bovenstaande om onze provincie Zeeland als
Regenboogprovincie te benoemen.
Motie 62:
Verburg (CU, CDA en SP) over ‘Iedereen telt mee’, waarin het college
wordt verzocht:
* Om in het kader van leefbaarheid aan de slag te gaan met provinciaal
antidiscriminatiebeleid, waarbij we streven naar nul slachtoffers.
* Daarbij alle relevante partijen in de regio te betrekken.
* Ons regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Bevoegdheid

PS/GS

Voorstel

In deze brief geven GS aan hoe ze uitvoering hebben gegeven aan beide
moties.
Voorstel: de moties als afgedaan beschouwen en van de lijst afvoeren.

Inhoudelijk
N.B. Het Antidiscriminatiebureau Zeeland biedt aan om een presentatie te
verzorgen in de commissie Economie. Op verzoek van de commissie kan
dit georganiseerd worden.
Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

n.v.t.

