Krimpen aan den IJssel, 11 september 2020
Ter attentie van het College van B & W gemeente Krimpen aan den IJssel
Schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Regelement van Orde van de
gemeenteraad
Geacht college,
Op dinsdag 8 september hebben we op Facebook – pagina Sinterklaas in Krimpen
– kunnen lezen dat de groep vrijwilligers die jarenlang de intocht van Sinterklaas
in Krimpen georganiseerd heeft, stopt met organiseren. Dit heeft bij ons geleid
tot de volgende vragen:
1. Wij hebben begrepen dat er onenigheid tussen het College cq ‘De
gemeente’ bestond over een (geringe) declaratie voor gemaakte kosten
door de groep vrijwilligers.
Wat is de lezing van het College hierin, waarom is er een einde aan de
jarenlange samenwerking gekomen?
2. Dit college beweert de inzet en waardering van vrijwilligers hoog in het
vaandel te hebben staan. Wij betreuren het dat er aan een lange
samenwerking met deze groep betrokken mensen die zich met veel
plezier en passie heeft ingezet, een einde is gekomen.
Heeft het College zich tot het uiterste ingespannen om tot een voor beide
partijen aanvaardbare oplossing te komen?
3. De gemeente heeft gereageerd op desbetreffende post met ‘We hebben
goed contact met de Sint in Spanje. Vanwege het Coronavirus kan de intocht
niet doorgaan zoals gebruikelijk. Maar we denken wel na over een andere
invulling van de Sinterklaasintocht.’
We begrijpen dat Corona ook voor de Sinterklaasintocht (ingrijpende)
gevolgen heeft. Zoals wij ook begrepen hebben, is dit niet de werkelijke of
enige reden.
Waarom wordt dit dan toch zo gecommuniceerd?
4. Door de desbetreffende post is er weer (onnodig) onrust ontstaan, ook
door de (landelijke) discussie over de vormgeving van dit kinderfeest.
Over een kleine twee maanden is het alweer zo ver.
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Wat is het plan van Krimpen aan den IJssel voor
de intocht en wanneer wordt dit bekend
gemaakt?
5. Wat is het advies van onze veiligheidsregio voor de viering in onze regio?
6. Is er al een vergunning aanvraag gedaan en verleend?
We zien met belangstelling de beantwoording tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Saskia M.N. Oudshoorn – van der Meulen
Stem van Krimpen
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