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VERZONDEN fl 3 MEI 2018

Geachte heer Renet,

In uw schrijven van 22 april jl. stelt u het college een aantal vragen volgens art. 43 RvO 
met betrekking tot “Gestapo Knallmusik”.

1.
Is het college op de hoogte van het optreden van de band met de naam “Gestapo 
Knallmusik”?
Ja, de gemeente is bekend met de programmering van Mama’s Pride 2018 en 
daarmee met het optreden van de band met de naam “Gestapo Knallmusik”.

2.

Vindt het college het gepast om zo kort na de dodenherdenking en de viering van 
Bevrijdingsdag een band met die naam te laten optreden en daarvoor gemeentelijke 
subsidie te verstrekken gezien de te voorziene emotionele reacties die dit bij veel 
inwoners zal oproepen?
De organisatie van Mama’s Pride ontvangt jaarlijks een subsidiebedrag voor een 
laagdrempelig popfestival. Jaar in jaar uit slaagt Mama’s Pride erin om een 
uitstekend (familie)festival te organiseren dat met duizenden mensen uit de hele 
regio druk bezocht wordt. Ook dit jaar hebben we er het volste vertrouwen in dat 
de organisatie van Mama’s Pride een mooi festivalprogramma heeft samengesteld 
dat voldoet aan de gemeentelijke subsidievoorwaarden. Navraag wijst overigens 
uit dat de bandnaam tot stand is gekomen door het achter elkaar zetten van de 
beginletters van de voornamen van de vaders van de bandleden. De band draagt 
op geen enkele andere wijze (bv. aanstootgevende muziek, kleding, gedrag, 
symbolen of wat dan ook) ook maar enigszins een relatie naar het verleden uit.

3.
Gaat het College op korte termijn actie ondernemen om het optreden van de betreffende 
band niet te laten plaatsvinden?
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Nee, alhoewel het college van Burgemeester en Wethouders de naam van de band 
ongelukkig gekozen vindt, onderneemt de gemeente geen actie om het optreden 
van de betreffende band niet te laten plaatsvinden.
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