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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3668
Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Ministers
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid
over het wegpesten van een transgenderstel in Heerlen (ingezonden
1 augustus 2019).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen
23 augustus 2019).
Vraag 1
Kent u de berichten «Transgenderstel Heerlen verlaat flat om gedreig en
gepest»1 en «Heerlen voert al jaren strijd tegen «transgender-pesters»»?2
Vraag 2
Kent u meer voorbeelden van het wegpesten van LHBTI’s? Kent u de omvang
van dit probleem? Zo ja, welke zijn die voorbeelden en wat is die omvang?
Zo nee, wilt u hier onderzoek naar laten doen?
Vraag 3
Beschikken lokale bestuurders en politie over voldoende mogelijkheden om
personen, die LHBTI’s lastig vallen tot wegpesten aan toe, aan te spreken en
aan te pakken? Zo ja, hoe kan het dan toch gebeuren dat het in het bericht
genoemde paar weggepest is? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Heeft u in het kader van uw Actieplan Veiligheid LHBTI acties ingezet om het
wegpesten van LHBTI’s tegen te gaan? Zo ja, welke zijn dat en wat is het
resultaat daarvan? Zo nee, waarom niet en bent u alsnog van plan aan dit
probleem aandacht te gaan schenken en op welke wijze?
Vraag 5
Ben u bereid om in overleg met de VNG en het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters te treden om te bezien of er nog aanvullende instrumenten
nodig zijn om het wegpesten van LHBTI’s tegen te gaan? Zo ja, wilt u de
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https://www.1limburg.nl/transgenderstel-heerlen-verlaat-flat-om-gedreig-engepest?context=default
https://www.1limburg.nl/heerlen-voert-al-jaren-strijd-tegen-transgender-pesters
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Kamer op de hoogte stellen van de uitkomst van dat overleg? Zo nee,
waarom niet?
Mededeling
Hierbij bericht ik u, mede namens Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dat de schriftelijke vragen van de leden
Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over het wegpesten van een transgenderstel in Heerlen (ingezonden 1 augustus 2019) niet binnen de gebruikelijke
termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde
informatie ontvangen is.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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