MOTIE “vreemd aan de orde van de dag”
Domestikator
via griffier@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement
van Orde een motie met als onderwerp [titel], indienen met betrekking tot het
raadsvoorstel nummer: Rxxx, behorende bij agendapunt xxx van de
raadsvergadering van 27-06-2019
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
-er in de ogen van heel veel Velsenaren een aanstootgevend “kunstwerk” is
geplaatst bij het binnenmeer.
-Uit beantwoording van raadsvragen door Forza! blijkt dat het college achter deze
plaatsing staat en dus vergunning heeft afgegeven.
De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat
-dit absoluut geen visitekaartje is dat wij willen afgeven aan onze bewoners en
bezoekers.
-Het lastig is uit te leggen aan kinderen wat dit voorstelt
En verzoekt het college er voor te zorgen dat dit “kunstwerk” zo spoedig
mogelijk wordt verwijderd uit de openbare ruimte van de gemeente Velsen.
Toelichting: Het “kunstwerk” beeldt zoals we allemaal kunnen zien een persoon uit
die seks heeft met een dier. In Nederland is seks met dieren bij wet verboden. (zie
bijlage uit het staatsblad)
Het heeft dus geen pas en is verboden om dit beeld binnen onze gemeentegrenzen
te exposeren.
Datum: 26-06-2019
Naam: Leen de Winter
Sander Scholts

Fractie: ChristenUnie
Forza!
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Wet van 4 maart 2010, houdende strafbaarstelling van het plegen
van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren
(verbod seks met dieren)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ontuchtige handelingen met
dieren en pornografie met dieren strafbaar te stellen en daartoe het Wetboek van Strafrecht en
het Wetboek van Strafvordering te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
Na artikel 253 van het Wetboek van Strafrecht worden twee artikelen ingevoegd, die luiden:
Artikel 254
Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
Artikel 254a
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie
wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding
– van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar
zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in
bezit heeft.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid,
een beroep of een gewoonte maakt.
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In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering wordt na «137g,
tweede lid,» ingevoegd: 254a,.
ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
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ARTIKEL II
Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 maart 2010
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin
Beatrix
Uitgegeven de zestiende maart 2010 De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

