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Toelichting door fractie
Burger Partij Amersfoort:
Op 21 mei 2019 stelde Denk schriftelijke vragen over een inclusief Sinterklaasfeest. Deze
vragen zijn gericht op de voorwaarden waaronder Sinterklaasactiviteiten kwalificeren voor
subsidiegelden.
Hiermee wordt volgens de Burger Partij Amersfoort (BPA) getracht om de Zwarte Pieten
discussie ook in Amersfoort weer op gang te brengen. Hierin blijft volgens de BPA het meer
principiële onderwerp onderbelicht.
Te weten,
1. of en zo ja in welke mate de inclusiviteit van het Sinterklaasfeest in principe
onderwerp van politieke discussie zou behoren te zijn.
2. of dit onderwerp voldoende significantie c.q. politieke prioriteit heeft om de
tijdsinvestering te rechtvaardigen.
Bovendien, wetende dat het onderwerp het nodige rumoer onder burgers losmaakt kan
men zich überhaupt de wenselijkheid afvragen van politieke bemoeienis.
Volgens de BPA is het risico op verdere polarisatie niet denkbeeldig.
Het aanzwengelen van deze discussie mag dan binnen de politieke agenda van Denk
passen, maar dat maakt het volgens de BPA nog niet wenselijk. Wij zijn dan ook benieuwd
naar hoe het College hiertegen aankijkt.
De BPA is van mening dat iedereen, dus ook alle Amersfoortse burgers, vrij zijn om het
Sinterklaasfeest te vieren hoe zij dit willen, zelfs al nemen anderen hier aanstoot aan.
Volgens de BPA is het opleggen van culturele normen door de politiek een hellend vlak wat
uitmondt in een beperking van vrijheid. Uiteindelijk kan overal aanstoot aan worden
genomen, maar kan er nooit aanstoot worden gegeven.
De opvatting dat iets aanstootgevend is wordt ingegeven door de normen en waarden die
onderdeel zijn van de heersende cultuur. Wanneer verschillende culturen samenkomen
komen de discrepanties tussen de normen en waarden bloot te liggen en liggen polarisatie,
verruwing en conflicten op de loer.
Volgens de BPA is het mede een taak van de politiek om zich hiervan terdege bewust te
zijn en beleid te voeren waarin vrijheid van de burger gewaarborgd blijft. De BPA is
benieuwd in welke mate het College deze opvatting met ons deelt.
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Afgestemd portefeuillehouder(s) Bolsius, van Eijk, Koşer Kaya
Inleiding door het college(facultatief)
Ons College en de sinterklaascomités vinden het belangrijk dat het Sinterklaasfeest een
feest is voor alle kinderen in Amersfoort. De laatste jaren is een discussie ontstaan over de
figuur Zwarte Piet. Daarom is ons College sinds 2017 in gesprek met de Sinterklaascomités.
De insteek van dit gesprek is om uit de polariserende discussie te blijven en op zoek te
gaan naar een gezamenlijke visie op de toekomst van het feest. Dit omdat een
polariserende discussie partijen niet bij elkaar brengt. Een gezamenlijk gevonden
uitdaging en beeld voor de toekomst wel. In een goed gesprek met de Sinterklaascomités
is door hen besloten dat het Sinterklaasfeest voor ieder kind moet zijn; ieder kind moet
zich er veilig en thuis bij voelen. Dat is de basis van waaruit stappen worden ondernomen
om het feest een feest te laten zijn voor alle kinderen. Een aantal comités is bezig met
die verandering. De rol van ons College is vooral om de gesprekken tussen de
sinterklaascomités onderling en met andere partijen in de stad te faciliteren en te
begeleiden. De eerste stap van de comités is het gesprek met de meer dan 800
vrijwilligers van de Sinterklaascomités te voeren over wat er nodig is om de verandering
in te zetten en met welke snelheid dat kan. Er is tijd voor nodig. Ons College heeft er
vertrouwen in dat we deze verandering samen met partijen in de stad in het tempo dat
passend is voor onze stad, voor elkaar gaan krijgen. Ons College neemt daarbij een
faciliterende rol op zich. De sturing via subsidies en vergunningen is nog niet in beeld. Dit
komt pas in beeld nadat afspraken met de stad zijn gemaakt over hoe een sinterklaasfeest
voor iedereen er uit zou moeten zien en met welk tempo we dat als stad voor elkaar
willen krijgen.

Vraag 1:
Is het College op de hoogte van bovenstaande toelichting?
Antwoord 1:
Ja.
Vraag 2:
Is het College van mening dat de Zwarte Pieten discussie onderwerp behoort te zijn
van de politieke arena?
a. Zo ja, waarom?
Antwoord 2:
Wat onderwerp is van politiek debat wordt vooral bepaald door politieke partijen zelf
maar ook door bewoners en/of belanghebbenden. Het staat elke fractie vrij om vragen te
stellen of een onderwerp te agenderen over zaken die zij van belang vindt.
De rol die het college voor zichzelf ziet in deze discussie leest u in de toelichting van het
college.
Vraag 3:
Is het College van mening dat het politiseren van de Zwarte Pieten discussie een positieve
bijdrage levert aan de inclusiviteit van het Sinterklaasfeest in Amersfoort?
a. Zo ja, waarom?
Antwoord 3:
Nee. Zie toelichting College.
Vraag 4:
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Hoe duidt het College de politieke prioriteit van dit onderwerp ten opzichte van
onderwerpen als de bezuinigingen in de (Jeugd- en Geestelijke Gezondheids-) zorg,
wachtlijsten voor sociale Huurwoningen of de Energietransities?
Antwoord 4:
zie antwoord op vraag 2.
Vraag 5:
In het licht van het voorgaande, is het College van mening zelf politiek stelling te moeten
nemen in de inclusiviteit van het Sinterklaasfeest, dan wel de Zwarte Pieten discussie?
a. Zo ja, waarom?
Antwoord 5:
Ja. Ons College is van en voor de hele stad. We willen dat het Sinterklaasfeest een feest is
voor ieder kind in de stad. Zie verder de toelichting van ons College.
Vraag 6:
Is het College van mening dat alle Amersfoortse burgers het recht hebben om het
Sinterklaasfeest te vieren op de wijze waarop zij dit fijn vinden, ook al wordt hieraan door
sommigen aanstoot genomen?
a. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 6:
Ons College richt zich op alle rechten van alle inwoners van Amersfoort, die soms
tegenstrijdig lijken en met elkaar kunnen botsen. Denk daarbij aan het recht op vrijheid
van betoging, van meningsuiting en expressie, het recht op vrijwaring van discriminatie en
stereotypering en het recht op deelname aan het culturele leven. In dit soort situaties is
het belangrijk om met elkaar in gesprek te komen en met elkaar een vorm te vinden die
recht doet aan iedereen.
Vraag 7:
Is het College van mening dat het Amersfoortse politieke beleid mede gericht moet zijn op
het behouden van vrijheid van al de Amersfoorters?
Antwoord 7:
Zie antwoord vraag 6.
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