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Beantwoording schriftelijke vragen PVV over Politie mag niet 
op de foto met zwarte piet

Geachte mevrouw Raijer, 

Op 1 december jl. heeft u schriftelijke vragen aan de burgemeester 
gesteld over Politie mag niet op de foto met zwarte piet. Hieronder treft 
u namens het college de antwoorden aan.

1. Heeft u kennis genomen van de Column in Almere Nieuws 
van 29 november 2016, “ Blije gezichten”?

Ja. 

2. In de column staat geschreven: “Een foto met een 
politieagent moest achteraf vanaf hogerhand verwijderd 
worden van de kanalen van de agent in verband met de 
discussie in Nederland, terwijl de grote baas van de politie, 
de burgemeester ook poseerde met de PersPiet. Gelukkig 
zijn er nog vele leuke foto’s over die wel gepubliceerd 
mochten worden.” 
Klopt het bericht dat de foto waarop de politieagent te zien 
was met Zwarte Piet, achteraf op last van hogerhand 
verwijderd moest worden van de agent zijn social media 
kanalen? Zo ja, van wie komt deze opdracht en met welk 
argument is deze opdracht gegeven?

Naar aanleiding van twee gevallen, waarin een agent met Zwarte Piet op
de foto is geweest, is binnen de politieorganisatie gesproken over de 
vraag hoe het wel of niet op de foto gaan met Zwarte Piet 
geïnterpreteerd kan worden. Dit gezien het maatschappelijk debat en 
het feit dat de politie hierin neutraal is. In één van beide gevallen is de 
foto vervolgens (tijdelijk) offline geweest.  Er is niet van hogerhand 
opgedragen de foto’s te verwijderen.

3. Kunt u aangeven welke afspraken er zijn gemaakt 
voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas en is daarbij de 
afspraak gemaakt dat politieagenten niet op de foto mogen 
met Zwarte Piet? Zo ja, waarom worden dit soort 
vrijheidsbeperkende maatregelen aan politiefunctionarissen 
opgelegd? Zo nee, op grond waarvan is de functionaris 
verzocht de foto te verwijderen?

In het kader van de vergunningverlening zijn alleen afspraken gemaakt 
over de veiligheidsmaatregelen tijdens het evenement. De door u 
genoemde afspraak is daarbij niet gemaakt. Het betreft een afweging 
die de politieorganisatie zelf moet maken. Zie het antwoord op vraag 2.
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4. Deelt u de mening van de PVV dat het politieapparaat niet 
misbruikt mag worden om een oer-Nederlandse traditie zoals
het Sinterklaasfeest de nek om te draaien?

De politie heeft aangegeven neutraal te staan in het maatschappelijke 
debat over Zwarte Piet. Dat standpunt respecteren wij.   

5. Welke maatregelen gaat u nemen om te waarborgen dat de 
grote kindervriend Zwarte Piet tot in lengte van dagen rond 
het Sinterklaasfeest in Almere te zien zal zijn?

Wij wijzen u op onze collegereactie bij de door u ingediende, en op 13 
november 2014 verworpen, motie RG-172 tijdens de behandeling van de
Programmabegroting 2015. Wij hebben daarbij aangegeven dat 
Sinterklaas een kinderfeest is en de samenleving zelf gaat over wat een 
traditie is en waaruit die zou moeten bestaan. In overleg met de 
organisatie van de intocht in Almere Haven, waar wij als gemeente een 
faciliterende rol hebben, wordt er elk jaar voor gekozen aansluiting te 
zoeken bij de gebeurtenissen in het Sinterklaasjournaal op televisie. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,   de burgemeester,
R. Wielinga F.M. Weerwind
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