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Provinciale Staten van Overijssef
Motie Vreemd aan de orde van de dag
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Datum

11 April 2018

Agendapunt nr. [X]

Motie Vreemd aan de orde van de dag
Roze Zaterdag in 2020 naar Provinciehoofdstad Zwolle

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 11 april 2018,

De Staten, gehoord de beraadslaging,
Oven
•
•
•
•
•

De stichting Roze Zaterdagen Nederland is opgericht om jaarlijks de Roze Zaterdag
toe te kennen aan een stad in Nederland;
Het bestuur van de stichting Roze Zaterdagen Nederland twee jaar vooruit bepaalt
in welke stad Roze Zaterdag gehouden wordt
Een aantal initiatiefnemers, waaronder ondernemers en emancipatie-stichtingen
de nek wil uitsteken om Roze Zaterdag 2020 in Zwolle te laten plaatsvinden;
De gemeente Zwolle de initiatiefnemers - na een unanieme oproep vanuit de
gemeenteraad - in 'raad en daad' zal ondersteunen
De provincie Overijssel afgelopen jaar tot Regenboogprovincie is verklaard.

Van oordeel dat:
• De provincie Overijssel een tolerante provincie is, waar iedereen fijn moet kunnen
wonen, waar iedereen kan zijn wie hij is en kan houden van wie hij wil
• Roze Zaterdag in de provinciehoofdstad een mooie kans is om dit uit te dragen en
aandacht te vragen voor de acceptatie en inclusie van LHBTi personen.
• Dit initiatief ondersteuning verdient
• Eenmalige, unieke evenementen binnen de Provincie Overijssel in aanmerking
kunnen komen voor financiële ondersteuning
Verzoekt GS :
• Initiatiefnemers in raad en daad te ondersteunen bij het kandideren voor Roze
Zaterdag 2020 om dit evenement daadwerkelijk naar de Provinciehoofdstad Zwolle
te halen.
En gaan over tot de orde van de dag.
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