
Aan de fractie VVD 

T.a.v.  dhr. E. Förster

Stadserf 1

4811 XS BREDA

College van Burgemeester en 

Wethouders 

www.breda.nl 

contact@breda.nl 

Twitter@breda 

Telefoon 14 076   

Postadres 

Postbus 90156, 4800 RH Breda 

Bezoekadres 

Stadskantoor 

Claudius Prinsenlaan 10 

Uw brief Datum Ons kenmerk 

9 juli 2021 1547169 

Onderwerp Telefoon / Behandeld door Bijlagen 

Beantwoording vragen 

ex art 9 RvO over  

Toekomst Sinterklaasviering 

Marc Oonincx -- 

Beste heer Förster, 

Naar aanleiding van uw vragen ex art.9 RvO over bovenvermeld onderwerp delen wij u het volgende mee. 

Vraag 1 

Waarom kiest het college in afwijking van de uitkomst van het debat in de gemeenteraad, om met het sinterklaasfeest 

de landelijke lijn te gaan volgen? 

Antwoord 1 

Sinds vorig jaar zijn wij van mening dat de kleur van piet niet meer zwart kan zijn, omdat dat door groepen als 

kwetsend, discriminerend of racistisch kan worden ervaren. Onder leiding van voormalig burgemeester Peter van der 

Velden is vorig jaar een eerste stap gezet om tot een toekomstbestendig Sinterklaasfeest voor iedereen te komen. 

Dat leverde toen geen compromis op, wel enige beweging. De aanbeveling van de heer Van der Velden om in 

gesprek te blijven over een toekomstbestendig kinderfeest voor iedereen, hebben wij gezien als een aansporing om 

in beweging te blijven. Om die beweging op gang te brengen, bezien we op dit moment of het haalbaar is om op 

termijn de Sinterklaasviering volgens de landelijke lijn te organiseren in Breda.  We zien immers om ons heen 

gebeuren dat mensen aanstoot nemen aan zwarte piet, omdat zij dit als discriminerend en kwetsend ervaren. We 

zien mensen die onschuldige herinneringen hebben aan het Sinterklaasfeest en liever deze traditie niet willen 

veranderen. En we zien mensen die willen dat het feest mee-ontwikkelt met de huidige tijdgeest. Daarnaast hebben 

we het over waarden waar wij als bestuur voor staan zoals respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen, rechtvaardigheid, 

vrijheid en ruimte voor iedereen. Wij willen onze betrokken partners graag meenemen in de beweging naar een 

toekomstbestendig kinderfeest voor iedereen. En daarom zijn we inmiddels met hen in gesprek over de 

subsidievoorwaarden en om te toetsen wat zij nodig hebben om mee te gaan in deze beweging.  

Vraag 2 

Waarom kiest het college in afwijking van de uitkomsten van het debat in de gemeenteraad, voor een aanpassing van 

de subsidieverordening en wat denkt zij daarmee te bereiken? 

Antwoord 2 

Subsidieaanvragen moet worden beoordeeld op basis van het vigerend subsidiekader. Dit betekent dat 

subsidieaanvragen van organisaties die gebruik maken van een piet die zwart is, niet geweigerd kunnen worden. Ons 

subsidiekader biedt hiervoor geen grondslag. De in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Breda 

geformuleerde weigeringsgrond dat geen subsidie wordt verleend aan activiteiten met een discriminerend karakter, 
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kan niet toelaatbaar worden gebruikt. Dit verandert wanneer de rechter zich uitspreekt over de keuze van een 

organisatie om gebruik te maken van een piet die zwart is en oordeelt dat het gebruik maken van zwarte piet een 

vorm van discriminatie betreft. Een juridische grondslag om af te dwingen dat een piet niet meer zwart mag zijn, heeft 

het college dus niet. De subsidie kan, als wordt voldaan aan de voorwaarden, toegekend worden. Datzelfde geldt 

overigens voor de evenementenvergunning. Als een beweging naar de landelijke lijn in 2023 haalbaar is gebleken, 

kunnen de nadere regels subsidieverlening worden aangepast. Dit kan betekenen dat in de Nadere regels wordt 

opgenomen dat voor subsidieverlening bij sinterklaasactiviteiten in Breda aangesloten wordt bij de landelijke lijn. Het 

voordeel van deze route is, dat Breda zich, evenals andere gemeenten, niet mengt in de huidige landelijke 

maatschappelijke discussie. Overigens is de landelijke lijn niet in beton gegoten. De invulling hiervan is variabel. 

Voorgaande is voor ons de directe aanleiding geweest om nu met onze betrokken partners het gesprek aan te gaan. 

 

Vraag 3 

Is deze subsidieaanpassing juridisch houdbaar en uitvoerbaar in de praktijk? 

 

Antwoord 3 

Ja, zie het antwoord op vraag 2. 

 

Vraag 4 

Wat voor zin heeft het überhaupt nog om mediation gesprekken te voeren als het college zelf al de uitkomsten heeft 

geschetst in de brief richting de raad? 

 

Antwoord 4 

Het proces dat de heer Van der Velden vorig jaar heeft gevolgd met betrokkenen was erop gericht te zorgen dat de 

belanghebbende partijen op basis van mediation met elkaar in gesprek gingen over de invulling van de 

Sinterklaasviering. Zoals ook met uw raad is gedeeld, heeft dit mediationproces niet geleid tot een compromis (wat 

het doel is van een mediation) maar wel tot een beweging op dit onderwerp. Door nu zelf als college in gesprek te 

gaan met partijen proberen we partijen meer tot elkaar te brengen. De gesprekken die we nu voeren, hebben als doel 

met elkaar te bepalen wat er nodig is voor de beweging naar een toekomstbestendig kinderfeest. Waarbij wij, gelet op 

hetgeen we om ons heen zien gebeuren en in navolging van andere gemeenten, hebben aangegeven dat het voor de 

hand lijkt te liggen dat we hiervoor als leidraad de landelijke lijn gebruiken.  

 

Vraag 5 

Is het college het met ons eens dat het beter is om eerst de sinterklaasvieringen van 2021 en 2022 af te wachten en 

pas daarna een besluit te nemen over de subsidie in 2023? 

 

Antwoord 5 

Zoals we reeds eerder hebben aangegeven, zijn we met betrokkenen in gesprek over een beweging naar een 

toekomstbestendig Sinterklaasfeest voor alle kinderen. Daar is tijd voor nodig. Vandaar ook dat we hebben 

aangegeven dat als de subsidieregeling zou moeten worden aangepast, dit pas op z’n vroegst voor de viering van 

2023 aan de orde is. Uiteraard willen wij de ervaringen met de Sinterklaasvieringen in 2021 en 2022 afwachten.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Breda, 

 

 

 

 

 

 

 

, burgemeester. 

 

 

, loco-gemeentesecretaris. 


