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1.Motie beantwoording raadsvragen demonstratieverbod

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De voorbereidingen rondom de intocht van Sinterklaas in 2019 en verder.
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Inleiding
De gemeenteraad heeft vorig jaar het college opgeroepen in de aanloop naar de intocht van
Sinterklaas gesprekken te organiseren met als doel dit jaar - met een doorkijk naar de daaropvolgende
jaren - een veilig en voor zo veel mogelijk mensen leuk evenement. De raad heeft daarbij aangegeven
dat idealiter een intocht wordt vormgegeven die zo min mogelijk aanleiding geeft voor demonstraties
voor of tegen de inkleuring van het evenement.
Kernboodschap
Op basis van een analyse van de intocht van afgelopen jaar en de landelijke ontwikkelingen rondom de
intocht van Sinterklaas zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd tussen de organisatie van de
Zwolse intocht (Stichting Evenementen Zwolle, SEZ) en vertegenwoordigers van de lokale en
landelijke demonstranten. Namens het college zijn deze gesprekken begeleid door burgemeester
Meijer en wethouder Schuttenbeld.
Het gesprek tussen de organisatie van de Sinterklaasintocht en de demonstranten verliep open en
constructief. In dat gesprek bleek bij alle gespreksdeelnemers dat er, naast de gedeelde inzet voor een
veilige intocht, draagvlak is voor geleidelijke verandering van traditionele pieten naar roetveegpieten.
SEZ wil daarom in 2019 beginnen met een significant aandeel roetveegpieten bij de intocht.
Hoe de optocht in de eerstvolgende en de daaropvolgende edities precies vorm zal krijgen wordt de
komende periode verder uitgewerkt. Een evaluatie van de intocht in december 2019 maakt onderdeel
uit van het proces om ook voor 2020 een veilige en leuke intocht te houden.
Communicatie
In samenspraak met de gesprekspartners wordt beoordeeld hoe communicatie zo goed mogelijk kan
bijdragen aan het doel van een veilige en leuke intocht.
Vervolg
De lopende gesprekken worden voortgezet in de verwachting dat de gedeelde doelstelling - een veilig
evenement voor zoveel mogelijk mensen – daarmee gerealiseerd wordt
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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