
 

Toelichting: 

Motie:  korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 

wordt uitgesproken (art. 1 onder f. Reglement van orde raad(RvO) 

Procedure: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 

worden ingediend. (art. 36, tweede lid RvO).   

        

    

 

Motie voor de raadsvergadering van Schagen 

 

Agendapunt  : 12 

 

Onderwerp :Motie vreemd van de dag tegen discriminatie  

                            door PVV 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d. 25 

maart 2014 

 

 

constatering: 

- heeft met walging kennis genomen van de uitspraken van 

PVV voorman Geert Wilders waarmee hij opnieuw een hele 

bevolkingsgroep weg zet, discrimineert en angst aanjaagt, 

- constateert dat de heer Wilders zijn woorden en gedrag niet 

terugneemt,  

- heeft geconstateerd dat op enkele PVV vertegenwoordigers 

na ook het gros van deze vertegenwoordigers geen afstand 

heeft genomen van zijn uitspraken, 

- heeft met instemming kennis genomen van de brede 

verontwaardiging in de samenleving en de politiek over de 

grensoverschrijdende ophitsende en haat zaaiende 

uitspraken, 
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- is van mening dat die discriminatie en dat ophitsende 

gedrag haaks staat op de gemeenschapszin die we in 

Schagen kennen, 

- is van mening dat de PVV handelt in strijd met het 

uitgangspunt van gelijke rechten en gelijke plichten voor al 

onze burgers ongeacht hun afkomst, ras, geslacht, seksuele 

geaardheid en geloof, 

- is voorts van mening dat de PVV onze gemeenschap nu niet 

langer op een waardige manier kan vertegenwoordigen en 

besturen, 

 

 

Besluit:  

1. De Schager kiezers op te roepen om tijdens de verkiezingen 

voor het Europese Parlement in mei 2014 en volgende 

verkiezingen op partijen te stemmen die geen 

bevolkingsgroepen discrimineren of uitsluiten. 

2. Tijdens de herdenkingen op 4 en 5 mei aandacht te 

besteden aan de rol die Marokkanen en Polen hebben 

gespeeld bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede 

Wereld Oorlog. 

3. Dit besluit onder de aandacht te brengen van de andere 

gemeenteraden in Nederland. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

  

Naam/fractie/handtekening 

 

 

Wens4u 

Merieke Bredewold 

 

PvdA 

Hans Heddes 

 

SP 

Jan-Pjotr Komen 


