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Geachte heer Nederend, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Inclusieve Gemeente. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Is het college bereid om actief met alle personen (bijvoorbeeld evangelische predikanten en 
voorgangers) en religieuze instanties en religieuze organisaties in gesprek te gaan dat in Stichtse 
Vecht iedereen mag zijn wie m/v/x is en mag houden van wie m/v/x wil? 
 
Antwoord 1 
Nee, in Nederland is er een scheiding tussen kerk en staat. Dat betekent dat de staat, en in dit 
geval het college, zich niet bezig houdt met het gedachtengoed van religieuze instanties en 
organisaties. Op het moment dat dit gedachtengoed, mogelijk, in strijd is met de vrijheid van 
meningsuiting, de grondwet of discriminerend of racistisch van aard is, dan is het de taak van het 
Openbaar Ministerie om dit te beoordelen en indien nodig over te gaan tot vervolging. Overigens 
draagt het college in alles uit dat Stichtse Vecht een inclusieve gemeente is waar m/v/x mag zijn 
wie m/v/x is en mag houden van wie m/v/x wil.  
 
Vraag 2 
Zo ja, indien men weigert om een gesprek aan te gaan met de gemeente, bent u dan bereid om dit 
te laten meewegen bij het verstrekken van toekomstige gemeentelijke subsidies die zij ontvangen? 
 
Antwoord 2 
Omdat het antwoord op bovenstaande vraag ‘nee’ is, hoeft deze vraag niet beantwoord te worden. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 


