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Onderwerp

Initiatiefvoorstel ter instemming het raadslid mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD),
getiteld: ‘Structurele dreiging vraagt om structurele bescherming’
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen:
Tekst van openbare

De gemeenteraad van Amsterdam

besluiten wordt
gepubliceerd

Gezien het initiatiefvoorstel ter instemming het raadslid mevrouw Yeşilgöz-Zegerius
(VVD), getiteld: ‘Structurele dreiging vraagt om structurele bescherming’;
besluit:

I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;
II. het college van burgemeester en wethouders te vragen onderzoek te doen naar
de beveiligingskosten van Joodse winkels en restaurants die als zodanig
herkenbaar zijn;
III. bij de Voorjaarsnota 2017 de raad op de hoogte te stellen van de resultaten van
dit onderzoek;
IV. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel.
Wettelijke grondslag

Gemeentewet art. 147a, lid 1
Initiatiefvoorstel

Inleiding
De afgelopen jaren worden we regelmatig opgeschrikt door aanslagen en
extremistisch geweld. Tot nu toe is Nederland een grootschalige aanslag bespaard
gebleven maar ook in ons land is er sprake van serieuze dreiging. Het
dreigingsniveau staat op niveau 4 (op een schaal van 5) hetgeen betekent dat de
kans op een aanslag reëel is maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er
voorbereidingen worden getroffen voor een aanslag1.
Sinds de recente aanslagen op plekken binnen en buiten Europa is duidelijk
geworden dat het actuele dreigingsbeeld zich niet beperkt tot risico’s voor religieuze
en maatschappelijke instellingen. De Joodse gemeenschap bijvoorbeeld heeft al
geruime tijd te maken met een structurele dreiging. Zo ervaren de (Joodse)
ondernemers die koosjere winkels en restaurants runnen, dreiging en zien zich
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genoodzaakt om beveiligingsmaatregelen te treffen. Wat de VVD betreft draagt
Amsterdam daarom niet alleen financieel bij aan de bescherming van Joodse scholen
en synagogen zoals nu gebeurt maar ook aan die van Joodse winkels en restaurants
in de stad. Niet in de laatste plaats om hun klanten gerust te stellen.
Hoewel Amsterdam een rijke Joodse geschiedenis kent, zijn er nog slechts een stuk
of 10 herkenbaar Joodse ondernemingen in de stad actief. Deze bedrijven -winkels
en horeca- bevinden zich in stadsdeel Zuid. Deze structurele dreiging valt buiten het
acceptabele ondernemersrisico en daarom is een financiële tegemoetkoming in de
beveiligingskosten van de getroffen ondernemers op zijn plek.
Subsidieregeling Bijdrage beveiliging religieuze & maatschappelijke
instellingen
Op nadrukkelijke wens van de VVD is in het huidige coalitieakkoord afgesproken dat
Amsterdam tijdens de collegeperiode 2014-2018 €2 miljoen uittrekt voor de
beveiliging van bedreigde Joodse instellingen. In 2011 en 2014 stelde het College
van Burgemeester en Wethouders, op initiatief van de VVD, al eerder incidenteel
€200.000,- en €125.000,- beschikbaar voor de beveiliging van religieuze instellingen
en daarnaast stelt stadsdeel Zuid structureel €135.000,- ter beschikking.
Deze subsidie kan gebruikt worden om bouwkundige en elektronische maatregelen te
treffen die de veiligheid verhogen. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van
een hek of het instellen van cameratoezicht. De bijdrage is gebaseerd op cofinanciering waarbij de gemeente in de regel2 ten hoogste de helft van de begrootte
kosten voor haar rekening neemt.3 Momenteel is het voor ondernemers vanwege het
commerciële karakter van hun onderneming niet mogelijk om subsidie aan te vragen
op basis4 van de subsidieregel bijdrage beveiliging religieuze en maatschappelijke
instellingen.
Beveiliging Joodse ondernemers
Op 13 augustus 2015 sprak burgemeester Van der Laan op verzoek van de VVD met
Joodse ondernemers. Uit het gesprek kwam dat het dreigingsniveau substantieel
doch diffuus van aard was. Op dat moment was er geen aanleiding om aanvullende
maatregelen bij Joodse ondernemers te treffen. Ook de Amsterdamse VVD heeft met
een tiental Joodse ondernemers gesproken en uit die gesprekken kwam sterk de
behoefte aan steun van de gemeente bij de erkenning van de zorgen, het meedenken
in oplossingsrichtingen en financiële ondersteuning bij het nemen van noodzakelijke
extra beveiligingsmaatregelen naar voren. Wat de VVD betreft hoort bij structurele
dreiging een structurele bescherming.
Kosten
Op verzoek van een aantal Joodse ondernemers heeft stichting Bij Leven en Welzijn,
adviesorgaan ter bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland, een
raming gegeven van de kosten die gepaard gaan met de beveiliging van alle Joodse
ondernemingen die als zodanig herkenbaar zijn en als Joods en/of koosjer naar
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Bij een aantal instellingen is besloten de subsidiebijdrage van direct weerstandverhogende maatregelen te verhogen naar
75% en 87,5%
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Brief burgemeester Van der Laan inzake Subsidieregeling bijdrage beveiliging religieuze en maatschappelijke instellingen,
Amsterdam 16 december 2015
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buiten treden5. Het gaat hier om winkels, restaurants en een winkel gespecialiseerd in
Joodse gebruiksartikelen en boeken gevestigd in Buitenveldert. De door de stichting
voorgestelde maatregelen variëren van cameratoezicht, magneetsloten,
deurdrangers, en blokkeerknoppen tot alarmknoppen. De geraamde kosten voor de
aanschaf en plaatsing van deze zaken bedragen om en nabij €100.000,-.
⅓-⅓-⅓-regeling
Voor aanpassingen aan (sport)verenigingsaccommodaties heeft Amsterdam de ⅓-⅓⅓-regeling in het leven geroepen. Hierbij worden sportverenigingen die over
onvoldoende middelen beschikken voor bouw, onderhoud of uitbreiding van hun
accommodaties voor 1/3 van de kosten door Amsterdam tegemoetgekomen. Het
resterende deel van de kosten wordt door middel van een lening en door de
vereniging zelf betaald. Wat de VVD betreft kan een dergelijke ⅓-⅓-⅓-regeling ook
worden toegepast op een Amsterdamse tegemoetkoming in de beveiligingskosten
van de huidige Joodse ondernemers. Hierbij zouden de beveiligingskosten voor 1/3
(met een maximum van €40.000,-) voor de rekening van de gemeente Amsterdam
komen.
Structurele dreiging vraagt om structurele bescherming
Omdat de beveiligingsmaatregelen die Joodse instellingen en scholen hebben
moeten treffen als noodzakelijk worden beschouwd, is het aannemelijk dat voor
ondernemers met een zichtbaar Joodse identiteit een zelfde noodzaak bestaat om
maatregelen op het vlak van veiligheid te nemen. De gemiddelde Amsterdamse
winkelier of horecaondernemer hoeft deze beveiligingskosten niet te maken. Daarom
kan gesteld worden dat de beveiligingskosten die Joodse ondernemers moeten
maken ongebruikelijk zijn en buiten het acceptabele ondernemersrisico vallen. Wat de
VVD betreft is een financiële tegemoetkoming in die noodzakelijke kosten -zeker
gezien het signaal van de ondernemers dat ze deze kosten niet alleen kunnen
dragen- op zijn plaats.
Stukken
Meegestuurd
Ter inzage gelegd

n.v.t.
Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam

D. Yeşilgöz-Zegerius
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Vertrouwelijk inzage in de raming van deze kosten is mogelijk via VVD Amsterdam
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