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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen over het voorgenomen besloten 

Sinterklaasfeest

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 25 oktober 2021, ingekomen op 1 november 2021, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie PVV vragen gesteld over het voorgenomen besloten Sinterklaasfeest.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1) Deelt u de mening dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen is, 
alsmede dat de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet aan 
alle kanten rammelen en o.a. resulteren in discriminatie op medische 
gronden met alle mogelijke sociale gevolgen van dien? Zo ja, bent u 
bereid deze boodschap over te brengen richting het demissionaire 
kabinet & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord We delen uw mening dat het Sinterklaasfeest een feest is voor 
iedereen. Wij zijn echter niet bereid uw voorgestelde boodschap over 
te brengen aan het kabinet. 

Het Sinterklaasfeest kent een jarenlange traditie en is één van onze 
mooiste kinderfeesten binnen onze gemeente. In onze gemeente 
wordt het Sinterklaasfeest georganiseerd door een grote club van zeer 
gewaardeerde vrijwilligers. 

Op dit moment is bij wetgeving bepaald dat evenementen aanvullende 
maatregelen dienen te treffen in verband met het coronavirus. Deze 
aanvullende maatregelen dienen ter bescherming van de 
volksgezondheid. De organisatie van het Sinterklaasfeest heeft ons 
laten weten deze aanvullende maatregelen te treffen. Ook met het 
treffen van deze maatregelen wordt het voor één ieder, en met name 
voor onze Dordtse kinderen, mogelijk het Sinterklaasfeest te 
bezoeken.
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Vraag 2) Bent u bereid, in het verlengde van vraag 1, om bij het te houden 
Sinterklaasfeest niet te handhaven en om met partners (indien 
mogelijk en nodig) te kijken voor een alternatieve locatie, zodat zoveel  
mogelijk mensen bij dit mooie feest aanwezig kunnen zijn? Zo nee, 
waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord In het verlengde van het antwoord op vraag 1: daartoe zijn wij niet 
bereid. 

De organisatie van het Sinterklaasfeest ligt bij de 
vrijwilligersorganisatie die dit al jarenlang zeer professioneel 
voorbereiden en uitvoeren. Zij nemen het initiatief voor de opzet en 
uitvoering van het Sinterklaasfeest in Dordrecht. Dit jaar kiezen zij, 
ondanks alle uitdagingen die er op dit moment zijn, voor een unieke 
opzet van een groot feest waarbij de verplichte maatregelen in acht 
kunnen worden genomen. Wij waarderen dit zeer omdat er, naast 
enkele gemeenten die ook kiezen voor een alternatieve opzet, ook 
vele gemeenten zijn die het Sinterklaasfeest afgelasten of zien dat zij 
de vrijwilligers van de organiserende comités kwijt raken.

Binnen onze gemeente doen wij er alles aan om deze zeer waardevolle 
groep vrijwilligers te ondersteunen zodat zij het aankomende 
Sinterklaasfeest tot een succes kunnen maken en een unieke 
belevenis voor elk kind en (groot-)ouders kunnen te laten zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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