
 

 

 
Schriftelijke vragen Student en Stad ex art. 38 reglement van orde betreffende de KEI-week 
 

Groningen, 28 juli 2021 
 
Geacht college, 
 
Op 26 juli besloot de rijksoverheid dat meerdaagse evenementen geen doorgang mogen vinden omdat ze de risico’s 
voor oplopende besmettingen te hoog vinden1. Deze evenementen zullen volledig gecompenseerd worden door de 
rijksoverheid2. Evenementen van één dag mogen onder voorwaarden wel door gaan. 
 
De organisatie van de KEI-week krijgt desondanks krap drie weken voor haar begin te horen dat de gemeente er wél 
een stokje voor steekt. Louter informatieve evenementen mogen doorgaan en die met maximaal 500 mensen. Een besluit 
dat niet kan rekenen op landelijke steun en tot op heden zonder goede onderbouwing blijft.  
 
De KEI-week bestaat namelijk uit 17 losse evenementen. Testen voor toegang geldt voor alle binnenevenementen, buiten 
geldt de anderhalve meter regel. Daarmee voldoet de KEI aan de voorwaarden die de rijksoverheid stelt voor 
evenementen. Desondanks heeft de gemeente met haar beleid er voor gekozen de stekker er uit te trekken. 
 
Daarom heeft Student en Stad de volgende 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? 

 

- Waarom kiest het college er voor om af te wijken van de landelijke lijn waar het gaat om eendaagse evenementen? 
 
 
Wij begrijpen dat oplopende besmettingen tot maatregelen leiden, echter worden de maatregelen van de gemeente 
ingesteld juist op het moment dat er een zeer sterke daling van het aantal besmettingen. Het besluit van de gemeente 
heeft tot effect dat een deel van de KEI-week in huidige vorm op de tocht staat. Tot voor de zomer werkte de 
organisatie met verschillende modellen voor de week, waarvan inmiddels een aantal afgevallen waren. Er zijn daarmee 
andere opties voor de week, echter blijft drie weken voor het begin van de KEI-week veel aspecten van de week 
volledig om moeten bouwen is een bijna schier onmogelijke opdracht. 
 

- 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? 

 
 
De optie open is gehouden om 500 bezoekers per evenement in ronden toe te laten. Omdat er veel meer kaarten zijn 
verkocht zou dit moeten leiden tot bijvoorbeeld een loting voor elk evenement. In de ogen van Student en Stad een zeer 
onwenselijke en ongelijkwaardige situatie. Student en Stad vraagt zich dan ook af of het college beseft dat dit besluit 
er voor zorgt dat de KEI-week mogelijk in zijn totaliteit geen doorgang kan vinden. 
 
In een eerder stadium is door het college samen met de onderwijsinstellingen een gezamenlijke garantstelling gegeven 
tot €156.500. Nu op het laatste moment veel evenementen geen doorgang kunnen vinden is de kans op een grotere 
strop groot. Dit kan schade berokkenen aan de stichting en daarmee de continuïteit van de KEI-week in de aankomende 
jaren aantasten. 
 

- 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?  

 
 
Gezien de zeer korte termijn waarop de KEI-week plaats vindt verzoekt Student en Stad het college deze vragen met 
spoed op te nemen en te beantwoorden, zodat er minimaal een week voor de KEI-week duidelijkheid is. 
 
 
Steven Bosch 
Student en Stad 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen, geraadpleegd op 28 juli 2021 
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-culturele-en-creatieve-sector/subsidieregeling-
evenementen, geraadpleegd op 28 juli 2021 


