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Motie 'Afstand Nashville-verklaring'
gemeenteraad Westland

Geachte leden van het Kabinet en de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Met deze brief informeren wij u over de motie ‘Afstand Nashville-verklaring’ die op 19 februari
aangenomen is door de raad van de gemeente Westland. Wij verzoeken u deze motie in uw
oordeelsvorming te betrekken.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Motie ‘Afstand Nashville-verklaring’.
De raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 22 januari 2019,
constaterende dat
#

Honderden reformatorische en evangelische predikanten, voorgangers en politiek
betrokkenen hun handtekening hebben gezet onder de Nederlandse vertaling van de
Nashville-verklaring en zich daarmee keren tegen homoseksualiteit en transgenders.
“ Er volgens lokale media ook personen binnen onze regio de Nashville-verklaring lijken te
ondersteunen.
overwegende dat
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Raad en college van de gemeente Wes md zich regelmatig positief hebben geuít over
LHBTľs.
« Westland een Regenboogstad is en daa i mee een actief en positief LHBTI-beleid voert.
* Het goed is als de raad een duidelijk sig f aal laat horen jegens onze LHBTI-inwoners en'
medelanders.
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zich eveneens tegen de Nashville-verklaring uit te spreken
deze motie onder de aandacht te brengen van het Kabinet en de beide Kamers der StatenGeneraal en daarbij het verzoek te doen het standpunt van de raad over te nemen en te
uiten

en gaat over tot de orde van de dag.
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