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Aan de leden van de raad,
In het voorjaar van 2021 riep uw raad het college middels de motie "Kermis" (21M5, ingediend door
ZPP) op om een maximale inspanning te leveren om dit jaar nog een kermis in Zwijndrecht mogelijk te
maken. Deze motie is aangenomen.
Vanwege de coronacrisis konden de afgelopen twee jaar veel activiteiten en evenementen niet, of
alleen in sterk afgeslankte/gewijzigde vorm, doorgaan. Het college zegde daarom toe in de volle
breedte te kijken naar hoe we de komende maanden zoveel mogelijk de evenementen en activiteiten
in Zwijndrecht kunnen faciliteren. Natuurlijk binnen de geldende maatregelen en dringende adviezen.
Middels deze brief informeren wij u graag over de invulling van de motie en bovengenoemde
toezegging.
Helaas geen kermis
Helaas is het niet gelukt om dit jaar alsnog de kermis te realiseren voor de inwoners van Zwijndrecht.
Dit had twee oorzaken:
1. De coronapandemie bood onvoldoende mogelijkheden
Voor de invulling van deze motie is constant gekeken naar de op dat moment geldende maatregelen.
Zoals u zult begrijpen bieden de huidige maatregelen onvoldoende gelegenheid om een kermis te
organiseren. Maar ook de afgelopen periode bood daarin weinig soelaas. De evenementensector
bleef lang in onzekerheid over regelgeving vanuit het kabinet; ook blijft het voor organisatoren een
groot (financieel) risico om te speculeren op de toekomst. Zeker omdat voor de meeste evenementen
een lange voorbereidingstijd nodig is. In de destijds goed gevulde agenda van de exploitant waren de
alternatieve mogelijkheden voor Zwijndrecht bovendien beperkt. Ook dat maakte het lastig snel op
nieuwe mogelijkheden in te springen.
2. De kermisexploitant stond negatief tegenover het organiseren van een kermis in het laatste deel
van 2021
De betrokken ondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. In navolging van de motie is er
actief contact gezocht met de Zwijndrechtse kermis exploitant en is hem de mogelijkheid geboden een
extra kermis te organiseren. De ondernemer heeft zelf de beslissing genomen dit niet te doen. Dit
deed hij vanuit de overweging dat het twee keer kort achter elkaar organiseren van een kermis in
Zwijndrecht (laatste deel 2021 en eind april 2022) voor de kermis nadelige gevolgen zou hebben voor
de bezoekersaantallen en daarmee voor zijn financiële winst.
Op basis van deze argumenten besloot de exploitant dit jaar geen 'extra' kermis te organiseren.
Wél: mogelijk maken en denken in oplossingen
Wel is in navolging van de gedane toezegging maximale inspanning geleverd om het Zwijndrechtse
culturele klimaat bruisend te houden en activiteiten mogelijk te maken. Met een ieder is meegedacht
en gezocht naar oplossingen. Daarmee hebben we toch iets kunnen betekenen voor organisatoren én
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de inwoners van Zwijndrecht. Aansprekende voorbeelden qua evenementen zijn de Open
Monumentendag, de Burendag, de ontmoeting met Sinterklaas in Heerjansdam en de Sint drive
through op de gemeentewerf, en de afgelopen editie van de Winterfair.
Corona Pakket Cultuur
Ook is het Corona Pakket Cultuur ingezet. Een toegankelijk subsidiepakket waarmee we heel
concreet met partijen konden meedenken en hen op weg konden helpen. Mét resultaat. Via het
Corona Pakket Cultuur zijn inmiddels al 24 aanvragen gedaan vanuit diverse hoeken. Zowel zzp-ers,
stichtingen en verenigingen hebben prachtige plannen ingeleverd, maar ook ontroerende verhalen
verteld. Niet alleen hebben wij organisaties via dit pakket financieel kunnen ondersteunen, ook heeft
het pakket er nu al voor gezorgd dat er weer dingen worden georganiseerd in Zwijndrecht. Graag
lichten wij twee voorbeelden voor u uit. Ten eerste heeft muziekvereniging Jong Holland tijdens
Burendag een prachtig optreden verzorgd op het Raadhuisplein wat voor alle inwoners van
Zwijndrecht vrij toegankelijk was. Ten tweede heeft Stichting Koningsfeesten Zwijndrecht subsidie
ontvangen voor een speciale cultuur-avond op het Raadhuisplein voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Twee voorbeeld-initiatieven die die welwillendheid van de sector laten zien en de kracht die zij, zelfs
na bijna twee jaar pandemie, nog steeds bezitten. De organisatoren zullen de evenementen van
Zwijndrecht uiteindelijk moeten organiseren. Maar het is ontzettend fijn dat wij hen als gemeente ook
in deze tijd, met mankracht en middels het nog steeds lopende Corona Pakket Cultuur, kunnen
faciliteren. Zwijndrecht bruist, zelfs in coronatijd.
We beschouwen de motie hiermee als afgedaan. Echter blijven wij ons inspannen om, conform de
toezegging, gedurende de duur van de coronacrisis maximale inspanning te leveren om het
Zwijndrechtse culturele klimaat bruisend te houden en activiteiten mogelijk te maken.
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