
Bijlage 1 bij brief J.J. Roseboom d.d. 31 december 2014 aan de Kroon. 

 

MOTIE 1 vreemd aan de orde van de dag. 

 

De raad van Tholen, in vergadering bijeen op 18 december 2014, 

 

Constaterende dat: 

• Het college in het burgemeester loze tijdperk op 28 oktober j.l. een vijftal babs-en heeft benoemd; beëdigd op 3 

december j.l. dus juist voor en nadat de Algemene wet gelijke behandeling in werking is getreden; 

• het doel van de wet is: te verzekeren dat ambtenaren van de burgerlijke stand de wet onverkort uitvoeren en bij 

de uitoefening van hun taken en niet discrimineren, tenzij dat gebaseerd is op een wettelijk voorschrift; 

• het vertrouwen in de eed of belofte die ambtenaren van de burgerlijke stand afleggen te herstellen;  

• de scheiding tussen kerk en Staat te handhaven, en daarmee het uitgangspunt dat een burgerlijk huwelijk louter 

een neutrale overheidshandeling is, waarbij godsdienstige overwegingen geen enkele rol spelen, niet bij de Staat, 

en ook niet bij de betrokken trouwambtenaar; 

• het juridisch waarborgen dat alle huwelijken waartegen het burgerlijk recht geen beletselen ziet, in iedere 

gemeente kunnen worden voltrokken.  

• pas na beëdiging drie van de vijf aangestelde babs-en te kennen hebben gegeven dat men gewetensbezwaarde is; 

• het college daarmee kennelijk onwetend was van de gewetensbezwaren van drie van de vijf aangestelde babs-en. 

Overwegende dat: 

• Met de aanstelling de geest van de op 1 november in werking getreden wet ernstig wordt geschonden; 

• de burger recht heeft op een neutrale overheid waarbij persoonlijke opvattingen geen beletsel mogen zijn om 

namens de neutrale overheid op te treden; 

• kennelijk de zogeheten weigerambtenaren pas na beëdiging hun persoonlijke standpunt kenbaar hebben gemaakt 

en dat daarmee de afgelegde eed of belofte door de weigerambtenaren ernstig wordt geschonden gelet op de op 1 

november j.l. in werking getreden wet; 

• het handhaven van deze weigerambtenaren, gegeven de commotie op landelijk en regionaal niveau alsmede de 

media aandacht, tot ernstige imagoschade heeft geleid voor de gemeente Tholen; 

• het handhaven van voornoemde ambtenaren de gemeente willens en wetens medewerking verleent aan 

ongeoorloofde discriminatie van mensen van gelijk geslacht die willen trouwen dan wel hun partnerschap willen 

registreren; 

• het handhaven van deze ambtenaren een regelrechte provocatie is voor van deze burgers alsmede blijk geeft van 

minachting van de door de wetgever beoogde intenties met de Algemene wet gelijke behandeling. 

 

Verzoekt: 

• Het college om per direct een ontslagprocedure in gang te zetten voor de zogeheten weigerambtenaren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie van de PvdA,  

 

Fractie van de SP, 

MOTIE 2 vreemd aan de orde van de dag. 

 

De raad van Tholen, in vergadering bijeen op 18 december 2014, 

 

Constaterende dat: 

• Het college zojuist motie 1 heeft afgeraden en de raad in meerderheid motie 1 heeft verworpen tot het in gang 

zetten van een ontslagprocedure inzake de eerdere aanstelling van zogeheten weigerambtenaren;  



• daarmee het college, gelet op de datum van beëdiging en het bekend worden van de persoonlijke opvattingen 

van deze ambtenaren, willens en wetens afstand neemt van de intenties van de Algemene wet gelijke behandeling; 

• dit minachting impliceert voor de wetgever; 

• de scheiding tussen kerk en Staat niet in stand wenst te houden door de benoeming te handhaven; 

• kennelijk de sollicitatieprocedure zo te hebben ingericht dat welhaast geconcludeerd moet worden dat hier van 

een vooropgezet plan sprake is geweest door de vacature op 2-10 vacant te stelen, de sluitingstermijn vast te 

stellen op 11-10 en te benoemen op 28-10; drie (!) dagen voor het in werking treden van de nieuwe wet; 

• het college van mening is dat burgers van gelijk geslacht van Tholen die wensen te huwen kennelijk geen recht 

hebben op een neutrale overheid;  

• door het handhaven van de weigerambtenaren, paren van gelijk geslacht daardoor impliciet onnodig worden 

gegriefd en geprovoceerd; 

Overwegende dat: 

• Bovengenoemde standpunten afkeurenswaardig zijn alsmede de gevoerde procedure; 

• een gemeente als neutrale overheid heeft te handelen, dus niet alleen naar de letter van de wet maar zeker ook 

naar de geest van de wet heeft te handelen; 

• dit te meer indien de intenties van de wet zo overduidelijk zijn en men dus niet juist voor het in werking treden 

van de wet over had moeten gaan tot het benoemen van weigerambtenaren; 

• om verdere imagoschade voor de gemeente te voorkomen, de raad minimaal een krachtig signaal moet afgeven 

naar het college en de samenwerkende gemeenten; 

• dat de discriminerende opvattingen van het college niet die van de raad zijn.  

 

Verzoekt de raad van de gemeente Tholen: 

• Zijn afkeuring uit te spreken over de(impliciet) ingenomen standpunten alsmede de door het college gevoerde 

procedure. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie van de PvdA, Fractie van de SP, 


