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Onderwerp: Raadsbrief zwarte piet in Midden-Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De heer Bosscher heeft namens de GroenLinks-fractie schriftelijke vragen gesteld over zwarte piet 

in Midden-Groningen. Hieronder staat puntsgewijs ons antwoord. 

 

Het is de vraag of er dit jaar (grootschalige) sinterklaasactiviteiten zoals intochten kunnen worden 

georganiseerd vanwege de coronapandemie. We zijn in afwachting van een handreiking van het 

Rijk. Dit neemt niet weg dat we stil moeten staan bij een sinterklaasfeest dat voor iedereen leuk is 

en blijft in de gemeente Midden-Groningen. Wij willen hierover een duidelijk signaal afgeven. 

 

1. In hoeverre is het college op de hoogte van mogelijke gesprekken [tussen voor- en 

tegenstanders van zwarte piet] die plaatsgevonden zouden hebben? Wat waren de uitkomsten 

van deze gesprekken. 

 

De burgemeester heeft op 25 oktober 2019 een brief verzonden aan (potentiële) organisatoren 

van sinterklaasintochten in de gemeente Midden-Groningen. In deze brief heeft hij voor- en 

tegenstanders opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan om gezamenlijk te kijken hoe het 

sinterklaasfeest voor iedereen leuk kan blijven. Tradities zijn niet in beton gegoten en 

bewegen mee met de tijdsgeest. Het geleidelijk vervangen van zwarte piet door een figuur 

waar geen discriminerende aspecten aan kleven, zoals een roetveegpiet, zou een goede 

oplossing kunnen zijn. 

 

In deze brief benadrukt de burgemeester dat het niet aan de overheid is om dwingend voor te 

schrijven hoe het sinterklaasfeest er in de toekomst uit komt te zien. De gemeente heeft zich 

niet als initiator van gesprekken opgeworpen. Wij hebben enige reacties gehad op de brief, 

zowel positief als negatief. Naar aanleiding van de oproep van de burgemeester is er contact 
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geweest met de organisator van de sinterklaasintocht in Hoogezand en de winkeliersvereniging 

van de Hooge Meeren. We hebben uit deze contacten geconcludeerd dat deze organisatoren 

bereid waren om het gesprek aan te gaan. Echter, wij weten niet of deze gesprekken 

daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en wat de uitkomsten hiervan waren. 

 

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

 

Wij hebben een appel gedaan aan organisatoren van sinterklaasactiviteiten. Dit appel heeft 

contacten opgeleverd, maar we zijn geen partij geweest in eventuele gesprekken. 

 

3. Hoe zag het college haar rol voor zich wanneer het gaat over de sinterklaasviering in Midden-

Groningen in 2019? 

 

In 2019 heeft de burgemeester in afstemming met het college zich uitgesproken middels de 

hierboven genoemde brief. De brief is opgesteld naar aanleiding van een pleidooi van inwoners 

om te komen tot een inclusief sinterklaasfeest. Wij hebben beoogd onze dankbaarheid uit te 

spreken naar organisatoren die jaar in jaar uit met sinterklaasintochten een traditie levend 

houden. We twijfelen niet aan de goede bedoelingen van organisatoren van dit kinderfeest. 

Echter, het valt niet langer te ontkennen dat er aan zwarte piet discriminerende aspecten 

kleven en bij velen pijn veroorzaakt. Deze discussie kan niet langer uit de weg worden gegaan. 

De brief had als doel om organisatoren van sinterklaasintochten en andere 

sinterklaasactiviteiten hiervan bewust te maken. 

 

4. In hoeverre heeft het college dit jaar stappen gezet om mee te gaan met de landelijke en 

provinciale ontwikkelingen? Op welke manier? 

 

Het college heeft naar aanleiding van de antiracismedemonstraties die in Nederland zijn 

gehouden, de publieke opinie1 en uw vragen besproken hoe wij om willen gaan met de rol van 

zwarte piet in sinterklaasactiviteiten in de gemeente Midden-Groningen in 2020. 

 

Wij pleiten voor een sinterklaasfeest waar alle inwoners van onze gemeente zich prettig bij 

kunnen voelen. We beseffen dat er velen zijn die naar onze mening oprecht ongemak, pijn en 

verdriet voelen bij de traditionele zwarte piet. Daarnaast vinden wij dat de discussie zodanig is 

verhard dat het niet meer mogelijk is om een ontspannen sinterklaasfeest te organiseren met 

traditionele zwarte pieten. In verschillende gemeenten, waaronder Groningen, hebben we 

gezien dat er harde protesten zijn gevoerd die hun schaduw over het kinderfeest hebben 

geworpen. Door nu duidelijk stelling te nemen, willen we dergelijke uitbarstingen in onze 

gemeente voorkomen. 

 

Concreet gaan we het volgende doen: 

• Wij spreken ons uit 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. 

 
1 https://www.dvhn.nl/groningen/Steun-voor-Zwarte-Piet-kalft-in-het-Noorden-langzaam-af-
25775120.html. 

https://www.dvhn.nl/groningen/Steun-voor-Zwarte-Piet-kalft-in-het-Noorden-langzaam-af-25775120.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Steun-voor-Zwarte-Piet-kalft-in-het-Noorden-langzaam-af-25775120.html
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• 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. 

• Leden van het college zullen met ingang van dit jaar niet meer uit hoofde van hun functie 

aanwezig zijn bij sinterklaasevenementen waar de traditionele zwarte piet een rol speelt. 

 

Wij willen – net als vorig jaar – benadrukken dat wij mensen die vasthouden aan de traditionele 

zwarte piet niet weg gaan zetten als racisten. Zij hechten aan een traditie waar zij fijne 

herinneringen aan hebben en hebben hier geen kwade bedoelingen mee. Echter, alle tradities 

veranderen in de loop van de tijd, dat geldt zeker voor het sinterklaasfeest. Nu is het tijd om 

een kleine volgende stap te zetten in de aanpassing van de sinterklaastraditie. 

 

5. 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? 

 

In 2019 hebben wij de volgende aanvragen voor evenementenvergunningen gekregen voor 

openbare, algemeen toegankelijke sinterklaasactiviteiten: 

 

Activiteit Organisator 

Sinterklaasintocht Hoogezand Stichting Vrienden Sinterklaasintocht Hoogezand-Sappemeer 

Sinterklaasintocht Froombosch Vereniging Dorpsbelangen Froombosch 

Sinterklaasintocht Schildwolde Dorpsbelangen Schildwolde 

Sinterklaasintocht Meeden Dorpsraadcoöperatie Meeden 

Sinterklaasintocht Noordbroek Ondernemersvereniging Noordbroek 

Sinterklaasintocht Muntendam Stichting Eem Aans 

Sinterklaasintocht Slochteren Dorpsvereniging Slochteren 

Sinterklaasintocht Harkstede Vereniging Dorpsbelangen Harkstede 

Sinterklaasintocht Kolham Vereniging Dorpsbelangen Kolham 

Pakjesbezorgdag Zuidbroek Stichting Pakjesbezorgdag 

 

Wij hebben geen zicht op de verschillende sinterklaasevenementen die door anderen zijn 

verzorgd. Hierbij kunt u denken aan kleinschalige evenementen op winkelcentra, scholen en 

kinderopvanglocaties. 

 

In 2019 is een subsidie uit het leefbaarheidsfonds verstrekt voor de sinterklaasintochten van 

Slochteren, Siddeburen, Schildwolde en Overschild. Daarnaast ontvangen dorps- en 

wijkverenigingen een subsidie van de gemeente. Deze is niet specifiek gericht op het 

organiseren van sinterklaasevenementen. 

 

Wij zijn terughoudend bij het weigeren van subsidies voor activiteiten waarbij traditionele 

zwarte pieten zijn betrokken. We kunnen verplichtingen opleggen over de aard en omvang van 

gesubsidieerde activiteiten en over het beperken of wegnemen van de nadelige gevolgen van 

de subsidie voor derden. In theorie zouden we verplichtingen op kunnen nemen over het 

uiterlijk van pieten. Het is op dit moment niet duidelijk of dit juridisch houdbaar is, 
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jurisprudentie ontbreekt. Zoals eerder genoemd verstrekken we slechts in een zeer beperkt 

aantal gevallen direct subsidie voor een sinterklaasactiviteit. Naar onze mening is ons 

standpunt, zoals verwoord in de beantwoording van vraag 4, een beter instrument om te komen 

tot een sinterklaasfeest voor iedereen in de gemeente Midden-Groningen. 

 

6. 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? 

 

Wij zullen op korte termijn de organisatoren van sinterklaasintochten uitnodigen voor een 

gesprek waarin wij ons standpunt zullen toelichten. Daarnaast willen we met de organisatoren 

afspraken maken voor een sinterklaasfeest voor iedereen. Wij zien hierin voor onszelf de rol als 

initiator van deze gesprekken. 

 

7. 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? 

 

Zie de beantwoording van vraag 4. 

 

8. 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? 

 

Zie de beantwoording van vragen 4 en 6. 

 

9. 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? 

 

Zie de beantwoording van vraag 4. 

 

10. In hoeverre houdt het college zich op dit moment bezig met het brede onderwerp 

discriminatie? 

 

Wij hebben een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening waar inwoners terecht kunnen 

voor het melden van discriminatie, een luisterend oor, mediation en eventueel vervolgstappen. 

Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) is de antidiscriminatievoorziening voor deze 

gemeente. Wij wijzen via onze website en de Regiokrant onze inwoners op de 

antidiscriminatievoorziening. DMG adviseert ons over de stand van zaken op het vlak van 

discriminatie in Noord-Nederland. Zie hiervoor bijvoorbeeld de raadsbrief van 16 juni 2020. 

 

 

11. Heeft het college plannen om discriminatie in de toekomst aan te pakken? Zo ja, welke 

stappen zijn er al ondernomen? Zo nee, waarom niet? 
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Zoals wij u hebben gemeld in een raadsbrief van 16 juni 2020, hebben wij van DMG het signaal 

gekregen dat in Noord-Nederland discriminatie op de arbeidsmarkt een probleem is. Wij zijn 

met DMG in gesprek om te kijken hoe wij een positieve rol kunnen spelen in het terugdringen 

van deze vorm van discriminatie, bijvoorbeeld door binnen de eigen organisatie het goede 

voorbeeld te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


