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Onderwerp 
 Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Groot Wassink (GroenLinks) inzake 
bedreigingen aan het adres van de heer Gario 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
Inleiding 
 
Op vrijdag 28 augustus 2015 verscheen in De Volkskrant een interview met 
kunstenaar en activist de heer Gario, getiteld: 'Mensen schrijven dat ze mijn strot 
gaan doorsnijden'. In dat interview geeft de heer Gario aan stelselmatig bedreigd te 
worden. Naar eigen zeggen heeft hij in één jaar 770 beledigingen en bedreigingen 
ontvangen. Ook stelt hij dat hij de burgemeester om beveiliging heeft verzocht maar 
dat deze hem naar de politie heeft doorverwezen.    
 
Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van  
GroenLinks, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen: 
 
1. Heeft het college kennisgenomen van het hierboven genoemde interview? 

 
2. Hoe beoordeelt het college de beledigingen en bedreigingen waar de heer Gario 

melding van maakt? 
 

3. Waren deze beledigingen en bedreigingen bekend bij het college en de politie en 
zijn deze besproken? Zo ja, wat waren de conclusies? Zo nee, waarom niet? 
 

4. Deelt het college de opvatting van ondergetekende dat, ongeacht hoe men het 
optreden van personen beoordeelt, deze in geval van serieuze bedreiging 
aanspraak zou moeten kunnen maken op beveiliging? 
 

5. Klopt de uitspraak van de heer Gario met betrekking tot de brief van 
de burgemeester waar de heer Gario in het interview over spreekt? 
 

6. Deelt het college de opvatting van de indiener dat ten tijde van het schrijven van 
de brief er aanwijzingen waren dat 'er echt iets aan de hand is'? 
 

7. Binnen het nieuwe 'Stelsel bewaken en beveiligen' heeft de lokale overheid de 
verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele beveiligingsmaatregelen. Is op 
enig moment met of zonder de politie besproken of maatregelen in de context van 
dit stelsel zinvol en noodzakelijk waren?  
 

8. Heeft het college het verzoek om beveiliging van de heer Gario opgevat als een 
verzoek in het kader van het stelsel? Zo ja, welke consequentie is daar aan 
verbonden. Zo nee, waarom niet?  
 

Het lid van de gemeenteraad,  
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B.R. Groot Wassink 


