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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer L.G.F. Ivens van 28 mei
2010 inzake de conferentie van wapenhandelaren in Amsterdam.
Amsterdam, 18 juni 2010
Aan de gemeenteraad

Inleiding.
In de week van 31 mei 2010 vindt er een conferentie van wapenhandelaren plaats in
de Industrieele Groote Club op de Dam. Elke vorm van bewapening en oorlogsvoorbereiding zou zoveel mogelijk voorkomen en tegengegaan moeten worden.
Dergelijke activiteiten zijn, wat de fractie van de SP betreft, niet welkom in
Amsterdam.
In Het Parool van 28 mei 2010 is te lezen dat waarnemend burgemeester Asscher
een onderzoek instelt naar deze conferentie. In het artikel staat ook dat de heer
Asscher niet op de hoogte is gesteld van de komst van de conferentie.
Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 28 mei 2010, namens de fractie van
de SP, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en
wethouders gericht:
1. Wat gaat de waarnemend burgemeester precies laten onderzoeken?
Antwoord:
De Burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Vanuit
die verantwoordelijkheid is het belangrijk om te weten wat een dergelijke activiteit
inhoudt en of deze gevolgen kan hebben voor de stad. Een vraag is bijvoorbeeld
of er daadwerkelijk wapens aanwezig zijn. Dit bleek niet het geval. In onderhavig
geval heeft de gemeente eveneens getoetst of de conferentie in
overeenstemming is met wet- en regelgeving.
2. Wat gaat het college doen of denkt het college te kunnen doen met de uitkomsten
van dit onderzoek?
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Antwoord:
Vanaf 2005 is de lijn van het college dat het houden van wapen conferenties
haaks staat op de Amsterdamse aanpak van agressie en geweld, waarin een
belangrijk speerpunt is het wapenvrij maken van de gemeente. Het huidige
college handhaaft deze zienswijze en is dan ook van mening dat het onwenselijk
is dat deze conferenties worden gehouden en zal dit ook aangeven bij de
betrokken partijen.
3. Gaat het college ook onderzoeken of het mogelijk is om de komst van
wapenbeurzen of andere activiteiten gerelateerd aan de wapenhandel in de
toekomst kunt tegenhouden?
Antwoord:
In onderhavig geval heeft de gemeente eveneens getoetst of de conferentie in
overeenstemming is met wet- en regelgeving. Deze toets heeft tot de conclusie
geleid dat de activiteiten die ontplooid worden niet in strijd is met enige wet- en
regelgeving. Formeel zijn er in beginsel geen gronden om dergelijke activiteiten
tegen te houden.
4. Hoort de burgemeester normaal gesproken over dit soort bijeenkomsten
geïnformeerd te worden? Zo ja, hoe komt het dat dit niet is gebeurd?
Antwoord:
Nee.
5. In 2005 zei toenmalig burgemeester Cohen dat hij de komst van wapenbeurzen
naar Amsterdam onwenselijk vond. Hoe staat het huidige college tegenover
wapenbeurzen en andere, aan de wapenhandel gerelateerde, activiteiten, zoals
deze conferentie?
Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 2.
6. Is het college bereid zich in te zetten om deze activiteiten in Amsterdam in de
toekomst te voorkomen?
Antwoord:
Zie antwoord bij de vragen 2 en 3.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris

L.F. Asscher, waarnemend burgemeester
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