
  

 

 

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : VVD – Mark de Man 
  
Datum indiening                               : 14 juli 2022 
  
Aan : Het college van burgemeester en wethouders 

  
Onderwerp :  Genderneutraliteit / aanspreekvormen 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   

26 augustus 2022 

  
Datum beantwoording  : 14 oktober 2022 
 
 
Toelichting:  

De VVD vindt het belangrijk dat Súdwest-Fryslân een gemeente is waar mensen zich thuis voelen. De wijze 
waarop de gemeente met haar inwoners communiceert en zij met haar in contact kan komen is hiervoor 
van groot belang. 

Van oudsher is het gebruikelijk dat inwoners met het mannelijk of vrouwelijk voornaamwoord worden 
aangesproken. De laatste jaren is dit veranderd. Steeds vaker wordt genderneutraal en/of op de wijze 
zoals door de individuele inwoner gewenst, gecommuniceerd. 

Daarnaast is het sinds enkele jaren mogelijk om je als persoon te laten registreren met het geslacht ‘X’ in 
plaats van M of V. Dit is nu nog een zeer tijdrovende en kostbare procedure die vaak pas na een lange tijd 
door inwoners wordt ingezet. 

Als VVD vinden we het belangrijk dat inwoners aangesproken kunnen worden zoals zij dat willen. We 
vinden het niet passend en onnodig grievend dat inwoners die zich met het geslacht ‘X’ willen registreren 
in onze gemeente of een paspoort / ID willen afhalen, zich juist bij het maken van die afspraak moeten 
laten aanspreken door ‘de heer’ of ‘mevrouw’ (*). Dat wat het sluitstuk zou moeten zijn van een 
emotioneel intens proces wordt zo juist onnodig een nieuwe pijnlijke herinnering.  

Ook past een dergelijke M/V-benadering naar de mening van de VVD niet bij de pluriformiteit aan 
genderidentiteiten die in de samenleving bestaat. 

De VVD ziet dit dan ook graag op de kortst mogelijke termijn veranderen en heeft de volgende vragen:  

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 
1.  Is het college het met de VVDfractie eens dat het onnodig grievend is dat iemand die in onze 

gemeente bijvoorbeeld een paspoort wil aanvragen met daarop de vermelding ‘X’, zich moet 
identificeren/moet aan laten spreken met M of V? 
 

 Antwoord: 
Dit is het college met de VVD-fractie eens. Zij wil haar inwoners aanspreken zoals zij dat wensen, 
conform de wettelijke kaders. Dit bekent dat inwoners, naast de aanspreekvorm ‘de heer’ of 
‘mevrouw’, ook genderneutraal aangesproken moeten kunnen worden. 



  

 

 

 
2.  Is het college met de VVD-fractie van mening dat het voor de gemeente een kleine moeite is om 

inwoners de gelegenheid te geven om zich te identificeren met M, V of X in de contacten met de 
gemeente? 
 

 Antwoord: 
Het college deelt de mening van de VVD-fractie. Binnen de wettelijke kaders zullen wij hiervoor 
gelegenheid geven.  
 

3.  Is het college net als de VVD-fractie van mening dat aan inwoners zelf de keuze moet worden gelaten 
met welke voornaamwoorden zij willen worden aangesproken? Zeker op het moment dat zij een 
(web)formulier van onze gemeente invullen? 
 

 Antwoord: 
Veel contacten met inwoners vinden online plaats via een webformulier, deels zijn deze formulieren 
in eigen beheer. Voor de formulieren die de gemeente niet in eigen beheer heeft, zijn we afhankelijk 
van een externe leverancier. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor 
genderneutrale aanspreekvormen binnen alle contactmomenten en formulieren. 
 

4. Is het college met de VVD-fractie van mening dat het voor de gemeente een kleine moeite is om 
inwoners de gelegenheid te geven om zelf de door hen gebruikte/gewenste voornaamwoorden aan te 
geven voor contacten met de gemeente? 
 

 Antwoord: 
Voor de formulieren die niet in eigen beheer zijn, wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn 
voor genderneutrale aanspreekvormen. 
 

5. Is het college voornemens om de wijze waarop inwoners zich kunnen laten aanspreken door de 
gemeente en zich aan de gemeente kenbaar te maken aan te passen (bijvoorbeeld voor het maken 
van een afspraak)? En is zij bereid dit op de kortst mogelijke termijn (dagen in plaats van weken) te 
regelen en actief kenbaar te maken? 
 

 Antwoord: 
Graag wil het college binnen de kaders hiervoor gelegenheid geven, zodra alle opties zijn verkend. 
Het maken van afspraken verloopt via de afsprakenmodule. Momenteel wordt ook bekeken of de 
aanspreekvorm volledig achterwege kan worden gelaten. Deze data worden nu alleen gebruikt voor 
het verwerken van de afspraak. 
 
In Q1 2023 volgt een terugkoppeling van de stand van zaken. 
 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 

Op 20 juli 2022 heeft het Team Beleid Sociaal Domein bovenstaande vragen ontvangen. De vragen 
omvatten zowel beleidsmatige als operationele componenten. De beantwoording heeft een integraal 
karakter, waardoor beantwoording meer tijd vergt. Daarnaast vragen we begrip voor afwezigheid van de 
betrokken collega’s vanwege het zomerreces. Het streven is om de beantwoording in week 39 aan te 
leveren. 
 

 

  



  

 

 

 


