
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 24 juni 2020 

 

 

Onderwerp: Zwarte Piet in Midden-Groningen 

 

 

Toelichting:  
Het duurt nog wel even voor de Sint weer voet zet in Nederland, maar de maatschappelijke discussie is 
nu al aan het groeien. Naar aanleiding van de Black Lives Matter gebeurtenissen zijn veel meningen 
over de zwartepietendiscussie verandert. Zo ook die van onze minister-president. “Als dat ook 
aanleiding geeft tot zoveel bezwaarde gevoelens bij zo veel mensen, dan heb ik iets van dat ik het 
helemaal niet erg zou vinden als de samenleving van dat symbool afscheid neemt,” aldus Mark Rutte.  

Bron 1 

 Ook onze eigen burgemeester heeft afgelopen jaar via de pers laten weten dat ‘tradities niet in beton 
zijn gegoten en meebewegen met de tijdsgeest’. Volgens de burgemeester zou een roetveegpiet een 
goede oplossing kunnen zijn. In het persbericht riep burgemeester Hoogendoorn op tot een gesprek om 
te voorkomen dat het sinterklaasfeest tot een splijtzwam wordt. Bron 2  

De oproep van onze burgemeester ging de deur uit op 31 oktober 2019. Vroeg genoeg in het jaar voor 
alle betrokkenen om een degelijk gesprek te voeren over de sinterklaasviering in 2019. Winkelcentrum 
de Hooge Meeren maakte duidelijk Sinterklaas en zijn gevolg niet te verwelkomen als het gezelschap 
enkel zou bestaan uit zwarte pieten. Bron 3 

 

 

 



 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

De Stichting Vrienden Sinterklaasintocht Hoogezand-Sappemeer gaf vervolgens aan het winkelcentrum 
dan maar van de route te schrappen.  

➢ In hoeverre is het college op de hoogte van mogelijke gesprekken die plaatsgevonden zouden 
hebben? Wat waren de uitkomsten van deze gesprekken? 

➢ Welke rol heeft het college in 2019 gespeeld in de gesprekken die hebben plaatsgevonden?  

➢ Hoe zag het college haar rol voor zich wanneer het gaat over de sinterklaasviering in Midden-
Groningen in 2019? 

GroenLinks denkt dat de tijd rijp is voor een andere aanpak. Uit ethische overwegingen dringt 
GroenLinks aan om het gesprek dit jaar eerder plaats te laten vinden. Bovendien zijn er veel 
aanleidingen om anders over de rol van het college te denken in de sinterklaasviering. Zo hebben in 
2019 veel gemeenten (denk hierbij aan Assen, Apeldoorn, Eindhoven en Haarlem) een inclusief 
Sinterklaasfeest weten te vieren zonder Zwarte Piet. In 2020 is hier een aantal gemeenten bij gekomen, 
waaronder Groningen. Zo geeft wethouder Glimina Chakor aan dat het in Groningen belangrijk wordt 
gevonden dat Sinterklaas een feest is dat door iedereen gevierd kan worden, en dat de figuur van 
Zwarte Piet door niemand als kwetsend kan worden ervaren.” 4 Daarbij is zeer recentelijk een uitspraak 
van de EU gedaan over ‘blackface’ uitingen, waaronder Zwarte Piet. Een grote meerderheid van het 
Europees Parlement stemde voor een amendement dat ervoor pleitte dat Europese lidstaten moeten 
stoppen met tradities als Zwarte Piet. 5 Door de recente ontwikkelingen en de oplaaiing van het 
maatschappelijk debat, denken we dat het belangrijk is om vragen te stellen over de sinterklaasviering 
in 2020.  

➢ In hoeverre heeft het college dit jaar stappen gezet om mee te gaan met de landelijke en 
provinciale ontwikkelingen? Op welke manier? 

➢ Welke Sinterklaasvieringen vinden er in de gemeente Midden-Groningen plaats en door welke 
organisaties worden deze georganiseerd? Welke van deze Sinterklaasvieringen worden 
bekostigd met geld van de gemeente of waar de gemeente zeggenschap over en/of invloed op 
heeft?  

➢ Welke stappen zijn er gezet om het gesprek in een vroeg stadium op gang te krijgen? Welke rol 
voorziet het college voor zichzelf in deze gesprekken? 

➢ Is het college het met ons eens dat in de huidige tijdsgeest en gezien de recente 
maatschappelijke ontwikkelingen rondom onderwerpen als racisme, het goed is als de 
gemeente met een uitspraak komt over de waardering van zwarte piet binnen Midden-
Groningen? 

➢ Wij begrijpen dat de grootste intocht in Midden-Groningen wordt georganiseerd door Stichting 
Vrienden Sinterklaasintocht Hoogezand-Sappemeer. In hoeverre is het college bereid om het 
gesprek aan te gaan over de uiterlijke kenmerken van Zwarte Piet met de bovengenoemde 
stichting en andere organisatoren? Zo nee, waarom niet?  

➢ Is het college het met ons eens dat het zwartepietenprobleem een onderdeel is in een veel 
grotere discussie over discriminatie en dat een statement van de gemeente over Zwarte Piet 
van significante (symbolische) waarde zal zijn?  

GroenLinks is van mening dat Zwarte Piet een onderdeel is in een veel groter verhaal: discriminatie. 
Niet alleen racisme is een probleem, ook discriminatie of grond van leeftijd of inkomen is een probleem. 
We pleiten er daarom ook voor dat er méér aandacht wordt besteed aan discriminatie als geheel. 
Contact met burgers en organisaties is volgens ons essentieel.  

➢ In hoeverre houdt het college zich op dit moment bezig met het brede onderwerp discriminatie?  

➢ Heeft het college plannen om discriminatie in de toekomst aan te pakken? Zo ja, welke stappen 
zijn er al ondernomen? Zo nee, waarom niet? 

 



 

………….…                  
 
Namens de fractie van GroenLinks  
 
Albert Bosscher  
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Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 

wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  

 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 

plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  
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