
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 

38 RvO van de heer Steven Bosch van Student en Stad over de KEI-week. De 

brief van de vragensteller treft u a bijlage aan.  

 

Aanleiding tot het stellen van vragen is dat de organisatie van de KEI-week 

drie weken voor het begin te horen zou hebben gekregen dat alleen 

informatieve evenementen door mogen gaan met maximaal 500 mensen. 

 

De impact van de uitbraak van het COVID-virus op evenementen is groot. 

Lange tijd is het niet mogelijk geweest om evenementen te organiseren. Met 

het stijgen van de vaccinatiegraad en de daling van het aantal besmettingen 

gaat de maatschappij langzaam weer open. En zijn evenementen, zoals de 

KEI-week, onder voorwaarden gelukkig weer toegestaan. Die voorwaarden 

zijn landelijk vastgesteld. Het college volgt de geldende regels. 

 

Het voortdurend veranderen van de landelijke regels maakte het lastig om het 

evenement te organiseren. Wij willen wij de organisatie van de KEI-week en 

de studentenverengingen danken voor hun flexibiliteit. Ondanks een 

ingewikkelde organisatie kunnen we toch terugblikken op een geslaagde KEI-

week 2021.    

  

Beantwoording vragen 

Waar is het besluit van het college om de evenementen van de KEI-week die 

door de gemeente als ‘feesten’ worden bestempeld te verbieden op 

gebaseerd? 

 

Het besluit om de KEI-week onder voorwaarden toe te staan is gebaseerd op 

de landelijke regelgeving rondom Covid-19 voor evenementen. 
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Waarom kiest het college er voor om af te wijken van de landelijke lijn waar 

het gaat om eendaagse evenementen? 

 

Het college wijkt niet af van de landelijke lijn.  

 

De KEI-week is lang voorgehouden dat de week bijna onbelemmerd 

doorgang kon vinden. Waarom heeft het college dit besluit zo laat genomen, 

juist op een moment dat de besmettingen zeer sterk aan het dalen zijn? 

 

In de overleggen met de organisatie van de KEI-week is al sinds het najaar 

van 2020 gesproken over de mogelijkheid tot het kunnen houden van 

evenementen met meer bezoekers of juist met strengere maatregelen. Dat er 

een onbelemmerde editie van het evenement gehouden kon worden is nooit 

een optie geweest en ook als zodanig met de organisatie van de KEI-week 

besproken. 

 

Is het college bereid om, in navolging van de rijksoverheid, evenementen die 

door het college genomen besluiten geen doorgang kunnen vinden volledig te 

compenseren? Zo nee, waarom niet?  

 

Om tegenvallende inkomsten als gevolg van het afgelasten van bepaalde 

evenementen tijdens de KEI-week op te kunnen vangen hebben de RUG, de 

Hanzehogeschool en de gemeente zich gezamenlijk garant gesteld. Nader 

onderzocht zal worden in hoeverre de gederfde inkomsten worden 

gecompenseerd. 

 

Wij realiseren ons dat het voor de organisatie van de KEI-week erg lastig is 

geweest om met een steeds veranderende regelgeving het evenement te 

organiseren. Als college hebben wij, in nauwe samenwerking met de 

organisatie, alles in het werk gesteld om de evenementen door te laten gaan.  

  

Wij hopen samen met de KEI-organisatie dat de editie van volgend jaar weer 

als vanouds georganiseerd kan worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 
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