
 

 

Actuele Motie “Tornen aan Thorbecke”      AcM1 

De gemeenteraad van de gemeente Eindhoven in openbare vergadering bijeen op 19 maart 2019. 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat: 

2019 in het teken staat van 100 jaar vrouwenkiesrecht staat. 

Wij vieren dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. 

Tegelijkertijd slechts 15 van de 45 raadsleden in Eindhoven vrouw zijn. 

Van onze 6 wethouders, slechts 2 vrouw zijn. 

Het aantal vrouwen in topfuncties nog steeds ver achter blijft bij mannen. 

 

Overwegende dat: 

“De politiek te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten!”1  

Indien we klassenongelijkheid werkelijk willen aanpakken en gelijke kansen willen bevorderen, we 

moeten starten bij de basis welke is; de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.  

De kwaliteit van besluitvorming is gebaat bij een evenwichtige vertegenwoordiging van zowel 

mannen als vrouwen in de raad. 

De politiek nog steeds de plek is waar je dingen nog echt kunt veranderen of op zijn minst kunt 

bijsturen. 

Vrouwen in de politiek een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie vervullen. 

“Vrouwen de huidige politiek over het algemeen lelijk en onaantrekkelijk vinden” en “de nadruk op 

strijd en macht in het politieke debat hen afschrikken”.2 

 

 

 

 

                                                           
1
 Uitspraak Els Borst, minister, partijleider en vicepremier 

2
 De Zijkant van de macht: Waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten door Julia Wouters 

(pagina 96 en 99)  



Van mening zijnde dat: 

Als we willen dat meer vrouwen de politieke arena betreden, we de verantwoordelijkheid moeten 

verschuiven van de vrouw, naar een andere inrichting van de politieke omgeving.  

 

Oproep: 

“Te tornen aan Thorbecke” door de Eindhovense politiek aantrekkelijk te maken voor vrouwen door 

te experimenteren met alternatieve methodes om te komen tot de uitwisseling van meningen en 

standpunten én nieuwe vormen van besluitvorming die recht doen aan de huidige tijdsgeest en 

hiertoe een raadswerkgroep in te richten.  

 

Namens de fractie PvdA Eindhoven 

Marjolein Senden 
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Deze actuele motie is aangenomen in de vergadering van 19 maart 2019 

                                       verworpen 

                                       

J. Verbruggen, griffier. 


