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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks en D66  

aanwezigheid wethouder bij intocht sinterklaas 

 

 

Geachte leden van de raad,  
 
GroenLinks en D66 hebben ons college op 15 en 16 november schriftelijke vragen gesteld (artikel 33 
RvO) over de aanwezigheid van een wethouder bij de intocht van Sinterklaas met zwarte pieten in 
Midden-Groningen op 12 november. In deze brief reageren wij op de vragen.  
 
Hieronder treft u de beantwoording aan van de vragen van GroenLinks. 
 

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er een collegelid, namens het college, aanwezig was 
bij de intocht van 12 november 2022 in Hoogezand om de Sint welkom te heten, ondanks 
het feit dat hier zwarte pieten bij aanwezig waren? 
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich in 2020 uitgesproken ‘voor een 
sinterklaasfeest voor iedereen waarin geen rol meer is weggelegd voor traditionele zwarte pieten 
met gezichtsbedekkende zwarte of bruine schmink, afropruiken, gouden oorringen of volle rode 
lippen. Pieten kunnen wel kleurrijke (hoofd)kleding en/of enkele roetvegen of een andere kleur op 
het gezicht hebben. Wij gaan het gesprek aan met organisatoren van sinterklaasintochten. In deze 
gesprekken zullen wij ons standpunt toelichten en we streven naar een gezamenlijke kijk op het 
sinterklaasfeest.’ 
 
Nadat er in 2022 een nieuwe coalitie is ontstaan en meerdere nieuwe wethouders zijn aangetreden 
heeft het huidige college besloten de afweging om officieel aanwezig te zijn bij een intocht aan elk 
collegelid individueel over te laten omdat er net zoals in de samenleving van Midden-Groningen 
verschillend kan worden gedacht over de traditionele zwarte piet bij het sinterklaasfeest.  
 
De sinterklaasintocht is principieel een maatschappelijk initiatief zonder inhoudelijke 
overheidsbemoeienis en een traditie die in de loop der jaren meebeweegt met opvattingen in de 
samenleving over de kleur van de pieten.  
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Uit contacten in september en oktober 2022 met de organisatie van de grootste sinterklaasintocht 
van Midden-Groningen is gebleken dat dit jaar 2/3 van de pieten zwart zijn en 1/3 roetveeg 
kenmerken hebben. Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden gaan voortaan gekleed als 
roetveegpiet. Het is daarom te verwachten dat in de komende jaren het aandeel zwarte pieten in 
deze intocht steeds kleiner zal worden.  

 
2. Hoe kijkt het college terug op deze gebeurtenis? 

 
Zie daarvoor de beantwoording bij vraag 1. 
 

3. Wat vindt het huidige college van het standpunt omtrent zwarte piet van het vorige 
college? 

 
Het huidige college staat achter de beleidsuitgangspunten van het vorige college om de overgang 
naar roetveegpieten te bevorderen. Deze ontwikkeling is duidelijk waarneembaar. Er is geen 
aanleiding gezien om een nieuw collegestandpunt op te stellen omdat het de beweging in de goede 
richting niet zal versnellen. De afweging om al dan niet officieel aanwezig te zijn laat het college 
over aan de leden zelf. 
 

4. Is het huidige college wel voldoende in staat om geloofwaardig dit standpunt uit te dragen? 
 
Ja. 
 

5. Wat bedoelt wethouder Nieland-Kampen met ‘een mooi inclusief sinterklaasfeest zoals er 
nog velen zullen volgen in onze gemeente’? 

 
Wethouder Nieland-Kampen beantwoordt deze vraag als volgt: 
 
“De intocht was een mooi feest zowel voor vele kinderen als volwassenen. Veel vrolijkheid en blije 
gezichten. Voor de kinderen was er veel aandacht. Ook voor kinderen met een beperking die niet in 
de drukte vooraan stonden was er aandacht van zowel sinterklaas als pieten. Er waren mannen en 
vrouwen, traditionele en roetveeg-pieten. Ook waren er pieten met lang, kort en helemaal geen 
haar. Anders dan oorspronkelijk aangekondigd was, bleek de verhouding traditioneel-niet 
traditioneel in de praktijk 50/50 te zijn. Tijdens de intocht was er ook gedacht aan kinderen met 
een glutenintolerantie. Door glutenvrije pepernoten kunnen deze kinderen ook genieten van het 
strooigoed dat het sinterklaasfeest meebrengt.  Op basis van deze waarnemingen heb ik dit een 
mooi inclusief sinterklaasfeest genoemd. Na de aankomst van sinterklaas volgen er gebruikelijk tot 
6 december nog meerdere feestelijke activiteiten waarbij sinterklaas en pieten aanwezig zijn. Dit 
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sinterklaasfeest was het eerste moment met sinterklaas en zijn pieten in Midden-Groningen in 2022 
(voor zover bij mij bekend).” 
 

6. Kunnen we verwachten dat, als er volgend jaar wéér zwarte pieten bij de intocht aanwezig 
zijn, dat het college dan niet aanwezig zal zijn om de Sint welkom te heten? 

 
Het college zet de huidige gedragslijn voort. 
 
Hieronder treft u de beantwoording aan van de vragen van D66. 
 

1. Klopt het dat er een wethouder aanwezig was bij de Sinterklaasintocht waarbij ook 
Zwarte Pieten aanwezig waren? 

 
Ja.  
 
2. Indien bevestigend op bovenstaande, is het eerder gegeven statement van de 

Burgemeester dan gewijzigd dat er geen afvaardiging vanuit B&W aanwezig zal zijn bij 
intochten waarbij niet enkel roetvegen/regenboog pieten zijn? 

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2020 een standpunt ingenomen. Dit college 
onderschrijft dit standpunt nog steeds als het gaat om de richting van de gewenste verandering. Bij 
de grootste sinterklaasintocht van Midden-Groningen is die ontwikkeling duidelijk zichtbaar zo 
blijkt uit recente informatie. Nadat er in 2022 een nieuwe coalitie is ontstaan en meerdere nieuwe 
wethouders zijn aangetreden heeft het huidige college besloten de afweging om officieel aanwezig 
te zijn bij een intocht aan elk collegelid individueel over te laten omdat er net zoals in de 
samenleving verschillend kan worden gedacht over de traditionele zwarte piet bij het 
sinterklaasfeest.  
 

3. Is het college ook van mening dat voor een inclusief en kindvriendelijk feest er gewerkt 
moet worden naar een intocht op basis van diezelfde inclusie en dus 
roetvegen/regenboog pieten? 

 
Ja, maar het huidige college is van mening dat dit via de weg van de geleidelijkheid zal worden 
bereikt. 
 
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord. 
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Met vriendelijke groet,  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen  
 
 
A. Hoogendoorn      H.J.W. Mulder  
Burgemeester       Gemeentesecretaris 


