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Middels uw brief van 9 augustus jl. doet uw fractie een appel op het college om dit jaar wel deel te nemen 
aan de Orange the World campagne. In onze brief van 14 juli 2020 (kenmerk 961748) hebben wij de raad 
geïnformeerd over ons voornemen niet deel te nemen. Dit is niet omdat we het thema voorkomen, 
tegengaan en terugdringen van vrouwenmishandeling en geweld tegen vrouwen niet belangrijk vinden, 
integendeel, maar omdat wij van mening zijn dat wij met de inzet van Veilig Thuis Drenthe al een goede 
bijdrage leveren en omdat we geen mogelijkheden zien om binnen het door de raad beschikbaar gestelde 
budget nog extra uitgaven te doen. 
 
Om toch gehoor te geven aan uw oproep om ook de campagne van Orange the World te steunen 
nodigen wij u uit om, net als leden van het college, een opname te maken, getooid met oranje pet, sjaal 
en/of een ander oranje kledingstuk en deze te delen via social media met de hashtag 
#OrangeTheWorldNL. Deze actie kan worden uitgevoerd in de actieweek, 25 november tot 10 december 
aanstaande. Op deze wijze kunnen we als Tynaarlo laten zien dat we de campagne steunen. 
 
 Met vriendelijke groet, 

 burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 

 
 
 Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



GROENLINKS 
TYNAARLO 

De Groeve: 9 augustus 2020 

Betreft: stopzetten deelname aan Orange the World. 

Geacht college, 

In de vergadering van de gemeenteraad van Tynaarlo op 29 oktober 2019 heeft de raad unaniem een 
motie aangenomen betreffende deelname aan Orange the World. 
De unanieme aanname van de motie geeft het belang aan die de raad stelt in het thema van Orange 
the World. 

In de Oostermoer Noordenveld van 5 augustus j.l. lezen wij dat uw college voornemens is om voor 
2020 niet deel te nemen aan de aanstaande actieweek. 
Als argumentatie wordt aangegeven dat u van mening bent dat deelname aan het project Veilig 
Thuis Drenthe voldoende bij draagt aan het terugdringen van huiselijk geweld tegen vrouwen. 

Wat GroenLinks betreft staat het werk van Veilig Thuis Drenthe niet ter discussie. 
Echter het doel van Orange the World is vooral gericht om met een zekere regelmaat wereldwijd het 
thema geweld tegen vrouwen letterlijk in de schijnwerpers te zetten. 
Het draagt bij aan een laagdrempelig toegankelijkheid rond dit thema. 
Letterlijk wordt het zichtbaar gemaakt. 

Een ander argument om voor dit jaar niet deel te nemen is de financiële situatie waarin de gemeente 
zich bevindt. 
De GroenLinks fractie is van mening dat een thema als de bestrijding van geweld tegen vrouwen on 
betaalbaar is. 
We praten over een bescheiden bedrag, als gemeente kunnen we zelf invullen hoe we een bijdrage 
leveren aan het zichtbaar maken van het thema. 
Wij verwachten een creatievere aanpak dan het simpelweg afhaken. 

De GroenLinks fractie nodigt u uit om met een concreet plan te komen en af te zien van het niet 
meer deelnemen aan de actie week 2020. 
Vrouwen en meisjes zowel in Tynaarlo als wereldwijd verdienen onze steun. 

Wij zien uit naar uw reactie. 

namens de fractie van GroenLinks Tynaarlo, 
Klaas Kuipers. 
Fractie voorzitter.


