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Bij de jaarlijkse intocht in Haarlem, georganiseerd door de BedrijfsInvesteringsZone Binnenstad, 
wordt Sinterklaas vergezeld door roetveegpieten. Steeds meer winkels kiezen ervoor de figuur van 
Zwarte Piet in hun etalages en producten achterwege te laten, en veel organisaties met eigen

Omschrijving
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 IPiet,
• de uitvoeringsregels van de subsidieverordening overeenkomstig te 
wijzigen,

Stand van Zaken/afdoening
Tijdens de behadeling van deze motie op 25 juni 2020 heeft het college aangegeven positief te 
staan tegenover de strekking van de motie en heeft tijdens de vergadering al een aantal 
alternatieven voorgesteld, om praktische redenen. In 2020 waren er vanwege de beperkende 
coronamaatregelen nauwelijks Sinterklaasfeesten. En ook dit jaar, 2021, zijn er maar twee 
subsidieaanvragen gedaan voor het organiseren van een Sinterklaasfeest. Naar verwachting zullen 
er in 2022 meer Sinterklaasfeesten georganiseerd worden. We zijn daarom bezig met de verdere 
praktische uitvoering van deze motie.
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Sinterklaasvieringen kiezen voor aangepaste Pieten. Bureau Discriminatiezaken heeft dit jaar en 

afgelopen jaren, sinds de opleving van de zwartepietendiscussie, meerdere malen contact gezocht 
met winkeliersverenigingen, buurthuizen en scholen over verandering van het uiterlijk van Piet.

Voor wat betreft de praktische uitvoering van de motie geldt het volgende:

Leden van het college participeren niet in Sinterklaasvieringen waarvan van te voren 
duidelijk is dat er Zwarte Pieten bij aanwezig zijn;

- Streven is april 2022 de subsidievoorwaarden op dit thema te hebben aangepast (tegelijk 
met andere wijzigingen);

- Tot aanpassing van de subsidievoorwaarden controleren we aanvragen voor 
Sinterklaasfeesten op het uiterlijk van Piet. Dit jaar zijn er twee subsidieaanvragen 
binnengekomen. Bij navraag bleek dat beide organisaties kiezen voor aangepaste Pieten. 

We gaan met organisaties in gesprek als blijkt dat er aankomende periode nog 
subsidieaanvragen binnenkomen waarbij Zwarte Pieten aanwezig zijn. Centraal in deze 
gesprekken staat de vraag hoe we in Haarlem toe gaan naar een nieuwe vorm van het 
vieren van Sinterklaas. We benadrukken de wens van de meerderheid van de 
gemeenteraad en vragen hen recht te doen aan de maatschappelijke ontwikkelingen op dit 
thema, door zorgvuldig de diverse belangen en gevoelens van de Haarlemmers in het 
gebied af te wegen en te streven naar een Sinterklaasfeest dat als inclusief wordt ervaren 
door alle kinderen.


