
  

Motie vreemd aan de orde van de dag “Een kinderfeest voor iedereen” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 25 juni 2020, 

constaterende dat; 

• al langere tijd een (internationale) maatschappelijke discussie woedt over het uiterlijk 
van Zwarte Piet,  

• Zwarte Piet door een groeiend deel van bevolking wordt gezien als een symbool van 
het slavernijverleden, 

• Zwarte Piet begin 19e eeuw als knecht van Sinterklaas werd geïntroduceerd naar 
evenbeeld van de moren die vaak als slaaf werden gehouden, 

 https://www.npofocus.nl/artikel/7472/waar-komt-zwarte-piet-vandaan 

• inmiddels roetveeg- en regenboogpieten hun intrede hebben gedaan - ook in 
Haarlem, 

overwegende dat:  
• in Haarlem geen plek is voor racisme en discriminatie, van welke aard dan ook, 

• Sinterklaas voor iedereen feest dient te zijn, 

• de gemeente een verantwoordelijkheid heeft in het uitbannen van racisme en 
discriminatie uit deze stad,  

verzoekt het college om:  
• een constructieve dialoog aan te gaan met instellingen die nog steeds gebruikmaken 

van de Zwarte Piet en deze instellingen te stimuleren om afscheid te nemen van  
Zwarte Piet, 

• met de organisaties van de Haarlemse Sint-intochten in gesprek te gaan over het niet 
meer op voeren van Zwarte Piet en niet afbeelden van Zwarte Piet in druk, 
snoepgoed, sociale media, reclame-uitingen of anderszins, 

• uitsluitend nog te participeren in Sinterklaasfeesten zonder Zwarte Piet, en dus niet 
meer te participeren - in de vorm van: aanwezigheid van leden van het college, 
directe of indirecte  subsidiëring, of anderszins - in Sinterklaasfeesten met Zwarte 1

Piet, 

• de uitvoeringsregels van de subsidieverordening overeenkomstig te wijzigen, 

en gaat over tot de orde van de dag.             

Gertjan Hulster GroenLinks Haarlem  SP   PvdA 
Actiepartij  Roséanne Timmer-Aukes Frits Garretsen Ibrahim Yerden

 De werking van deze motie op de indirecte subsidie betreft alleen het deel van de indirecte subsidie 1

dat voor de Sinterklaas viering wordt ingezet door de organisatie.
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