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Inleiding 

Op 22 december 2017 heeft de SP-fractie artikel 45 vragen gesteld aan het college over het Kerst 

Event Zwolle. In deze informatienota vindt u de vragen en de beantwoording daarvan.  

 

Beantwoording vragen 

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

De bijdrage van WintersZwolle aan het kerstevent is € 1.500. De gemeente heeft daarnaast € 3.000 

bijgedragen aan het evenement. 

 

Vindt het college de wijze waarop Michael Events omgaat met de werving van vrijwilligers passen bij 

een feest voor iedereen?  

Wij verlenen, na toetsing aan de criteria daarvoor in de subsidieverordening, subsidie aan 

evenementen voor het organiseren van de aangevraagde activiteiten. De wijze waarop dat wordt 

ingevuld is primair de verantwoordelijkheid van de organisatie.  

Ten aanzien van de werving van vrijwilligers roept de informatie op de site vragen op. Wij hebben de 

organisatie daar op gewezen.  

 

Hoe beoordeelt het college de argumentatie van de stichting Michael Events, specifiek de uitspraken 

over het kinderwerk?  

De organisatie hanteert het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) als uitgangspunt voor 

de omgang met kinderen. Iedereen die in het bezit is van een VOG was welkom voor het 

vrijwilligerswerk met de kinderen. Ook hier hebben wij de organisatie gewezen op de onduidelijkheid op 

de site. 

 

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

land heeft geschaad door deze acties? 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?  

Wij hebben geen signalen dat het imago van Zwolle in het land is geschaad. Met de organisatie van 

het Kerst Event is inmiddels contact geweest, waarbij de organisatie heeft aangegeven dat het nooit de 

bedoeling is geweest mensen uit te sluiten.  

 

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? Is het college met de SP van mening dat bij ongewijzigd 

personeelsbeleid de gemeente überhaupt niet moet mee werken aan een volgende editie en ruimte 

moet geven aan een activiteit die wel inclusief is?  

Wij geven subsidie aan het evenement WintersZwolle, waar het Kerst Event een onderdeel van is. 

WintersZwolle is een zeer divers evenement met vele activiteiten en een grote enthousiaste 

betrokkenheid van vele Zwollenaren. Dat geldt ook voor het Kerst Event. Wij zien geen reden om ons 

subsidiebeleid ten aanzien van WintersZwolle te veranderen. 

Openbaarheid 

Openbaar. 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 
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de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester 

 

 

 

 

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris 

 


