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Beste heer Gemke, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over het Sinterklaasfeest. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Is het college bereid de organisatiecomités te verzoeken de zwarte piet een andere uitstraling te 
geven, zodanig dat van een karikatuur uit het slavernijverleden geen sprake is en daarmee recht te 
doen aan de gevoelens van veel van onze inwoners? 
 
Antwoord 1 
Als het aankomt op de Zwarte Pietendiscussie is Nederland verdeeld. In Stichtse Vecht is dat niet 
anders. We zien dat de maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een Sinterklaasfeest waarin 
iedereen zich kan herkennen en niemand zich gekwetst voelt. We kunnen ons dan ook voorstellen 
dat lokale Sinterklaascomités meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze 
gemeente. Daarom is het college bereid het gesprek aan te gaan met de lokale comités die de 
intocht van Sinterklaas organiseren. Het college is van mening dat Sinterklaas een (kinder)feest is 
voor iedereen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * a.j.m.

Achternaam * gemke

E-mailadres * a.gemke@planet.nl

Fractie * GroenLinks

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * sinterklaas een feest voor iedereen

Inleiding * Momenteel wordt er in Nederland druk gedemonstreerd en gesproken 
over discriminatie van anders gekleurde Nederlanders. GroenLinks 
betreurt uiteraard de aanleiding en steunt de aandacht die de 
demonstranten leggen op het hardnekkige probleem van discriminatie, ook 
in ons land. Er moet nu echt werk worden gemaakt om het discrimineren 
van mensen om geloof, kleur en seksuele voorkeur uit te bannen.
Na de zomerperiode starten overal in het land de voorbereidingen van het 
sinterklaasfeest. En uiteraard ook in Stichtse Vecht.
Nu de gemeenteraad van Utrecht in meerderheid heeft aangegeven dat er 
geen vergunning mag worden afgegeven voor sinterklaasintochten en -
feesten, waarbij de racistische karikatuur die het slavernijverleden 
uitdraagt, aanwezig is. GroenLinks Stichtse Vecht vindt dat ook het college 
van B&W van Stichtse Vecht dit bij de organisatiecomités van de 
Sinterklaasintochten aanhangig moet maken.
Wij roepen het college op uit te dragen dat het binnen de 
gemeentegrenzen van Stichtse Vecht ongewenst is dat bij 
sinterklaasintochten en -feesten de figuur van Zwarte Piet een karikatuur 
uit het verleden is. GroenLinks beschouwt ‘Zwarte Piet’ als onnodig 
kwetsend en niet meer van deze tijd.
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Vragen

Vraag 1 * Is het college bereid de organisatiecomités te verzoeken de zwarte piet 
een andere uitstraling te geven, zodanig dat van een karikatuur uit het 
slavernijverleden geen sprake is en daarmee recht te doen aan de 
gevoelens van veel van onze inwoners?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


	050. Antw. vragen A. Gemke (GroenLinks) - Sinterklaas een feest voor iedereen -20200624
	050. Vragen A. Gemke (GroenLinks) - Sinterklaas een feest voor iedereen -20200610

