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Motienummer: 040-2020 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 9 juli 2020 

Onderwerp: Ondersteunen van het initiatief ‘sintvoorallehoutensekinderen’ 

De Raad, 
 
Gehoord de besprekingen over dit onderwerp. 
 
Constaterende dat: 

• In Houten een groep mensen gezamenlijk het initiatief heeft genomen zich in te zetten om de 
Sinterklaasperiode feestelijk te maken voor álle Houtenaren door de roetveegpiet tot standaard te maken 
in Houten en daarmee aan te sluiten bij de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal; 

• Het Sinterklaascomité in Houten erkent dat een groeiende groep inwoners van Houten positief staan in 
die verandering en de roetveegpiet de meest voor de hand liggende aanpassing is; 

• Beide groepen een beroep doen op de raad, als vertegenwoordigers van haar inwoners, om de beoogde 
verandering te steunen;  

• De gemeente Houten voor een inclusieve samenleving staat: we kiezen voor ‘we’, het met elkaar 
oplossen en iedereen bij de samenleving te betrekken. We kiezen voor inclusiviteit, voor verbinding om 
daarmee tegen ongelijkheid en achterstelling tegen te gaan en te bestrijden; 

• Net als elders in Nederland óók in de gemeente Houten helaas sprake is van ongelijkheid en 
achterstelling, die soms ook plaatsvindt langs etnische lijnen. Eén van de aanhoudende discussies 
daarbinnen gaat over de zwarte-pietfiguur bij het Sinterklaasfeest. De gelaatskleur van de zwarte-
pietfiguur roept, hoewel niet zo bedoeld, voor een groep mensen in onze samenleving eerder associaties 
op met racisme en discriminatie, dan met een fijn en vrolijk feest; 

• We onderschrijven met de initiatiefnemers en het Sinterklaascomité dat het Sinterklaasfeest voor velen 
van ons één van de mooiste jeugdherinneringen is die we hebben en koesteren. Ook onze kinderen 
gunnen we dit feest met alle vrolijkheid en blijdschap die daarbij hoort;  

Overwegende dat: 

• De politiek niet beslist over tradities, maar zich wel kan uitspreken over haar idealen van een inclusieve 
samenleving. En dat betekent dat Sinterklaas een feest is voor álle kinderen en hun ouders in de 
Houten. Gezien de huidige maatschappelijk discussie is er eigenlijk geen beter moment om als raad 
onze steun uit te spreken voor dit initiatief en de oproep van het Sinterklaascomité;   

• De gemeente wel een bijdrage kan leveren door de organisaties die betrokken zijn bij het 
Sinterklaasfeest aan te moedigen afscheid te nemen van zwarte-pietfiguur en de roetveegpiet tot 
standaard te verklaren;  

• De gemeente zelf een bijdrage kan leveren aan de inclusieve samenleving door af te zien van uitingen 
van de zwarte-pietfiguur in gemeentelijke gebouwen, bij de intocht, op social media kanalen van de 
gemeente.  

 
Verzoekt het college: 

• Organisaties die betrokken zijn bij Sinterklaasfeesten en -intochten aan te moedigen de roetveegpiet tot 
standaard te verklaren en de traditionele zwarte-pietfiguur niet meer te gebruiken; 

• In uitingen van de gemeente Houten de zwarte-pietfiguur niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld in 
gemeentelijke gebouwen en op social mediakanalen van de gemeente; 

• De raad te informeren over de ontwikkelingen via de gebruikelijke kanalen.  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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