
   
 
 

Amsterdam, januari 2022 
 

* Daar waar burgemeester staat, kan ook vice-burgemeester gelezen worden. De eisen gelden voor beide functies.  
* Solliciteren naar aanleiding van dit persbericht is niet meer mogelijk 
 

 

 
 
Geachte inwoner van Amsterdam, 
 
De Corona en de coronamaatregelen hebben veel mensen de stuipen op het lijf 
gejaagd. Gelukkig keert de rust inmiddels weer terug en de gemeente Amsterdam 
hoopt ten zeerste dat alle maatregelen omtrent het coronavirus zo spoedig mogelijk 
niet meer nodig zullen zijn. 
 
Helaas hebben wij tijdens de lockdown van 2021 op 2022 afscheid moeten nemen 
van onze (oud-) burgemeester en vice-burgemeester van Amsterdam. De 
burgemeester is met de vice-burgemeester (zijn nieuwe, jonge scharrel) gevlucht 
naar een warm oord om te ontsnappen aan alle hectiek van de dag. Amsterdam zit 
daardoor momenteel zonder burgemeester en vice-burgemeester en de 
gemeenteraad is haastig op zoek naar een nieuw duo. De gemeenteraad stelt één 
eis aan de nieuwe burgemeester*: De nieuwe burgemeester moet namelijk een ras 
Amsterdammer zijn in hart en nieren!  
 
De huidige stand van zaken 
De gemeenteraad heeft een vacature uitgezet en daarbij zijn uit alle wijken van 
Amsterdam een aantal kandidaten naar voren gekomen voor het 
burgemeesterschap.  
Nu er zoveel kandidaten in de race zijn voor het burgemeesterschap kan de 
gemeenteraad het niet allemaal meer overzien. De gemeenteraad heeft hiervoor een 
extern bedrijf, het GGBAC (Goed Gekeurd Burgermeesterschap Aanstellingen 
Commissie), in de arm genomen. Het GGBAC gaat erop toezien dat alle kandidaten 
tot de laatste centimeter worden getest op hun skills. 
 
De gemeenteraad vindt namelijk niet alleen dat de nieuwe burgemeester goed moet 
kunnen debatteren en met 10 vingers moet kunnen typen. Een burgemeester moet, 
vooral in deze moeilijke tijden, waarde bewust en eerlijk zijn, vriendelijk en door 
kunnen zetten, hij of zij moet op een correcte manier plechtigheden en openingen bij 
kunnen wonen en lintjes doorknippen. Daarnaast wil de gemeente Amsterdam een 
groene stad, dus een burgemeester moet zorg dragen voor de natuur.  
 
De voorselectie heeft inmiddels plaatsgevonden waarbij er twee kandidaten uit de 
volgende wijken naar voren zijn gekomen: 
 
1.  de Pijp 
2.  Oud zuid 
3. PC Hoofdstraat 
4.  Museumkwartier 
5. de Jordaan 
 
De aanstellingskeuring, krachtmetingen en behendigheidsspelen worden naar alle 
waarschijnlijkheid vanaf vrijdag 3 juni 2022 tot en met maandag 6 juni 2022 
georganiseerd. Maandag 6 juni 2022 is de aanstellingskeuring beschikbaar voor 
publiek en zal bekend worden gemaakt wie zich de nieuwe burgemeester en vice-
burgemeester van Amsterdam mogen noemen.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Gemeente Amsterdam 
 


