
Aan: College van B&W
Van: Brammert Geerling/SP
Betreft: Uitsluiting ongelovigen en andersdenkenden door Kerst Event Zwolle
Datum: 22-12-2017

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde wil de SP vragen stellen over het 

personeelsbeleid van Kerst Event Zwolle. 

Inleiding

Er is grote ophef ontstaan in de stad nadat verschillende media berichten dat Kerst Event Zwolle 

ongelovigen en niet-christenen uitsluit van actieve deelname aan dit evenement. Gezien de 

achtergrond van de stichting die dit evenement organiseert en de christelijke wortels van het 

kerstfeest geld de verplichting dat iedere vrijwilliger de “christelijke levensvisie moet ondersteunen 

of willen ondersteunen”. 

De stichting Michael Events gaat echter nog een stap verder en stelt voor een aantal vacatures 

lidmaatschap van specifieke kerken verplicht. Na de ontstane ophef heeft de organisatie haar 

website aangepast en voert nu aan dat lidmaatschap van een bepaalde kerk noodzakelijk is voor de 

“veiligheid van kinderen”.1 Hiermee wordt de absurde boodschap afgegeven dat kinderen niet veilig

zouden zijn bij niet-christenen.

De SP is van mening dat (grote) evenementen in onze stad open moeten staan voor iedereen. 

Discriminatie op basis van godsdienst is nadrukkelijk verboden op basis van artikel 1 van de 

Grondwet en in de geest hiervan zou dit ook moeten gelden voor door de gemeente gepromote 

evenementen.  Helemaal wanneer de gemeente hier medewerking aan verleent middels subsidies, 

vergunningen etc. 

1 https://www.kersteventzwolle.nl/informatie/hoe-kan-ik-meedoen (22-12-2017 10:10)

https://www.kersteventzwolle.nl/informatie/hoe-kan-ik-meedoen


Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Welk deel van de subsidie die Winters Zwolle ontvangt gaat naar Kerst Event Zwolle?

2. Vind het college de wijze waarop Michael Events omgaat met de werving van vrijwilligers 

passen bij een feest voor iedereen?

3. Hoe beoordeeld het college de argumentatie van de stichting Michael Events, specifiek de 

uitspraken over het kinderwerk?

4. Heeft het college zicht op de mate waarin Kerst Event Zwolle de beeldvorming rond onze stad in 

het land heeft geschaad door deze acties? 

5. Is het college bereid dit punt specifiek mee te nemen in de evaluatie en kritisch te bespreken met 

de organisatie? En de raad van de uitkomsten op de hoogte te stellen?

6. Is het college het met de SP eens dat als de organisatie niet zorgt dat haar vacatures voor alle 

Zwollenaren openstaan,ongeacht religieuze overtuiging, de gemeente geen subsidie moet verlenen 

aan een eventuele volgende editie?

7. Is het college met de SP van mening dat bij ongewijzigd personeelsbeleid de gemeente uberhaubt

niet moet mee werken aan een volgende editie en ruimte moet geven aan een activiteit die wel 

inclusief is?

Wij wensen u fijne feestdagen en verzoeken u deze vragen daarna zo spoedig mogelijk te 

beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie

Brammert Geerling


