
Motie 

Behorende bij agendapunt 

Onderwerp: inclusief Sinterklaasfeest

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 14 december 2021,

Constaterende dat:
 Er bij de intocht van Sinterklaas in de stad Schagen ‘zwarte pieten’ mee liepen.
 Een aantal toeschouwer dit als onprettig hebben ervaren.
 Vragen hierover aan de portefeuillehouder onvoldoende zekerheid geeft dat dit vanaf volgend 

jaar is aangepast, zodat iedereen kan genieten van een inclusief Sinterklaasfeest.
 De Kinderombudsman al in 2016 stelt ‘dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat 

kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest [door] Zwarte Piet te 
ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken.’

 Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens aanraadt 'om de Zwarte Pietfiguur zo aan 
te passen dat associaties met raskenmerken en een klassiek negatief stereotype van mensen met 
een donkere huidskleur niet meer kunnen opkomen.’

 Al sinds 2019 bij de landelijke intocht van Sinterklaas en bij het Sinterklaasjournaal, de pieten 
alleen roetvegen hebben en dus niet helemaal zwart zijn.

Overwegende dat:
 In Schagen en verschillende dorpskernen een lokale intocht wordt georganiseerd.
 De gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners, en in het bijzonder voor de kinderen.
 De gemeente Schagen een inclusieve gemeente moet zijn.
 Iedereen in de gemeente Schagen moet kunnen genieten van het Sinterklaasfeest.

Roept het college op om:
 Ervoor zorg te dragen dat ook in onze gemeente bij de lokale intocht, en bij alle met publiek geld 

gefinancierde festiviteiten, wordt aangesloten bij de vorengenoemde “roetveegpieten”, die 
voldoen aan de richtlijnen en aanbevelingen van de Kinderombudsman en het Nederlandse 
College voor de Rechten van de Mens.

 Indien nodig een dialoog te faciliteren met scholen, buurthuizen, verenigingen, bedrijven en 
andere organisaties, om naast de centrale / met publiek geld gefinancierde festiviteiten ook voor 
de diverse andere vieringen in de gemeente te bespreken hoe te komen tot pieten die voldoen 
aan de richtlijnen en aanbevelingen van de Kinderombudsman en het Nederlandse College voor 
de Rechten van de Mens

 In uitingen van de gemeente Schagen de figuur "Zwarte Piet" niet meer te gebruiken, 
bijvoorbeeld in wijkcentra, sportaccommodaties en op social media kanalen van de gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lambert Riteco
Fractievoorzitter GroenLinks Schagen



 Ter info:

‘Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing’
https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties/standpunt-kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-
om-aanpassing

‘College voor de Rechten van de Mens: Standpunt Zwarte Piet’
https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/zwarte-piet
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