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Beantwoording vragen KOZP; intocht zwarte piet en
maatschappelijke discussie

Geachte dames en heren,
Naar aanleiding van de brief van dhr. Stol en dhr. Afriyie dd. 4 juli 2019, waarin aandacht wordt gevraagd
voor de rechtsgang rondom de sinterklaasintocht in Eindhoven in 2018 en het door KOZP gewenste
maatschappelijke debat naar aanleiding van de sinterklaasintocht in Hilversum in 2018 bericht ik u het
volgende.
Op 17 november 2018 vond in Hilversum de sinterklaasintocht plaats. Hierbij vond op de Groest een
betoging door KOZP plaats, onder meer in het kader van het onder de aandacht brengen van de in de ogen
van KOZP racistische karikatuur van zwarte piet. Tijdens deze betoging liep op enig moment de spanning
op tussen de betogers van KOZP en een aantal andere aanwezigen rondom de locatie van de betoging.
De politie doet onderzoek naar strafbare feiten en zal in eerste instantie op verzoek van een aangever een
strafrechtelijk onderzoek instellen. Hierbij begint het strafrechtelijk onderzoek in principe, nadat aangifte
door het slachtoffer of aangever is gedaan. Tijdens de gesprekken die na afloop van de betreffende
betoging en tijdens de evaluatie met de vertegenwoordigers van KOZP hebben plaatsgevonden, is het
doen van aangifte door deelnemers aan de betoging niet ter sprake gekomen. Uit navraag bij de politie
Midden-Nederland is tot 8 juli 2019 geen registratie bekend dat door enig betrokkene bij de betreffende
betoging, aangifte is gedaan van een gepleegd strafbaar feit tegen hen. Een strafrechtelijk onderzoek is dan
ook uitgebleven. Van eventuele ambtshalve vervolging is geen sprake.
Op de locatie van de betoging is openbaar cameratoezicht aanwezig. Vanwege privacywetgeving is het
niet toegestaan om de beelden hiervan langer dan vier weken te bewaren, wanneer daar geen specifieke
noodzaak voor is. De beelden die ten tijde van de betoging zijn opgeslagen, zijn na vier weken
(automatisch) overschreven.
Tijdens gesprekken met vertegenwoordigers van KOZP is de behoefte ontstaan om een maatschappelijk
debat te organiseren, waarin de wijze van sinterklaasviering onder de aandacht wordt gebracht. Niet alleen
in Hilversum, maar in vele gemeente in Nederland wordt een soortgelijke vraag gesteld.
Om op een zo zorgvuldig mogelijke wijze aandacht te kunnen geven aan dit maatschappelijke debat, en de
deelnemers ervan, heeft de gemeente Hilversum zich goed laten informeren door deskundigen op het
gebied van polarisatiediscussies.
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Op basis hiervan wordt een invulling gegeven aan een maatschappelijke debat, dat na de zomer van 2019
zal plaatsvinden.
Hoogachtend,
de burgemeester van Hilversum
P.I. Broertjes

