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Aan de heer Becker, raadslid AVA

College van B&W

Datum 16 juni 2020

Ons kenmerk

Betreft Beantwoording schriftelijke vragen AVA met als onderwerp
Positie burgemeester Halsema als voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Geachte heer Becker, 

Op 2 juni 2020 heeft u op grond van artikel 36 van het Reglement van orde voor 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019 een 
drietal vragen gesteld. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen. Voor de 
volledigheid herhalen wij de gestelde vragen (in cursief). Daaronder volgt de 
beantwoording. 

Bent u met ons van mening dat mevrouw Halsema door het niet adequaat handelen voor en 
tijdens de demonstratie ongeloofwaardig is geworden  en haar gezag verloren heeft om de 
veiligheidsregio als voorzitter te besturen?

Beantwoording
Nee. In het bestuur van de Veiligheidsregio is teruggeblikt op het verloop van de 
demonstratie op 1 juni 2020, de besluitvorming en de overwegingen daarbij. Ook is 
gesproken hoe in het vervolg met demonstraties om te gaan. Op basis van dat gesprek, de 
feiten en ook het debat in de Amsterdamse gemeenteraad op 10 juni 2020 komen wij tot 
de conclusie dat er een professionele reflectie heeft plaatsgevonden op de gebeurtenissen. 
De geleerde lessen zijn inmiddels direct in de praktijk gebracht, zoals ook blijkt uit het 
goede verloop van de demonstratie in het Mandelapark op 10 juni 2020 waar ruim 11.000 
demonstranten aanwezig waren op 1,5 meter en zonder ongeregeldheden. 

Daarnaast heeft het bestuur van de Veiligheidsregio inmiddels besloten dat er een 
onafhankelijk onderzoek komt naar de besluitvorming en de overwegingen daarbij. De 
uitkomsten van dat onderzoek zullen wij u doen toekomen.

Bent u met ons van mening dat zij daarom niet langer als voorzitter van de veiligheidsregio 
kan functioneren? Zo ja op deze vragen, bent u bereid een vergadering van de 
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veiligheidsregio bijeen te roepen, dit onderwerp aan de orde te stellen, en aan te sturen op 
een wel gezaghebbende voorzitter?

Beantwoording
Nee. 

We vertrouwen erop dat hiermee uw vragen zijn beantwoord. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst Tjapko Poppens


