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Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van
6 november 2014 heeft besloten tot vaststelling van het Agressieprotocol 2014, in werking tredend op
de 8e dag na deze bekendmaking en luidende als volgt:
De raad van de gemeente Huizen,
gelezen de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 maart
2011 inzake aanpak agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers;
gezien het voorstel van de raadsgriffier;
gelet op artikel 147 Gemeentewet,
besluit het volgende “Agressieprotocol 2014 ” vast te stellen:

Agressieprotocol 2014
1. Ontoelaatbaar gedrag tegenover de burgemeester, een wethouder, een raadslid of een lid
van een raadscommissie dat geen raadslid is
 Van ontoelaatbaar gedrag is sprake wanneer de burgemeester, een wethouder, een raadslid of
een raadscommissielid dat geen raadslid (in vervolg te noemen: lijstopvolger) is psychisch of
fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks
verband houden met het verrichten van zijn werkzaamheden als burgemeester, wethouder,
raadslid of commissielid en/of de daarmee verband houdende bevoegdheden/rechten ( 1 ).
 Van ontoelaatbaar gedrag tegenover de burgemeester, een wethouder, een raadslid of een
lijstopvolger, is onder meer sprake in de volgende gevallen ( 2 ):
Fysiek geweld:
 Duwen, trekken, vastgrijpen
 Slaan
 Schoppen
 Fysiek hinderen
 Spugen
 Verwonden
 Roofoverval
 Bijten
 Geven van een kopstoot

Verbaal geweld:
 Schreeuwen
 Schelden
 Vernederen
 Treiteren
 Pesten
 Valse beschuldigingen

Discriminatie naar:
 huidskleur
 sekse
 leeftijd
 geloofsovertuiging
 seksuele geaardheid,
voorkeur

Seksuele intimidatie:
 Seksueel getinte opmerkingen
 Seksueel getinte blikken
 Seksueel getinte email, sms,
e.d.
 Seksuele chantage
 Seksuele handtastelijkheden
 Nafluiten
 Exhibitionisme
 Aanranding
 Hijgers
 Verkrachting

Overige intimidatie:
 Dreigen
 Bedreigen
 Onder druk zetten
 Bedreigende gebaren maken
 Chanteren
 Bekladden
 Dreigbrief of het uiten van
digitale bedreigingen via email of sociale media
 Gezinsleden bedreigen
 Stalken
 Achtervolgen

Vernieling
 Vernielen van voorwerpen
 Diefstal van eigendommen
 Gooien met voorwerpen

1

Analoog aan definitie in agressieprotocol ambtenaren werkzaam bij de gemeente Huizen.
Overzicht is integraal overgenomen uit de “Handreiking agressie en geweld; naar een effectieve aanpak van
agressie en geweld” (blz. 10) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Bommelding
Wapengebruik
Lastigvallen
Opwachten
Drugsgebruik
Alcoholgebruik
Meenemen van huisdieren

2.
Noodgevallen en alarmering
 Wanneer zich een noodgeval buiten het gemeentehuis voordoet, dan belt de burgemeester, de
wethouder, het raadslid of de lijstopvolger, zo mogelijk, altijd 112 en geeft aan waar hij/zij zich
bevindt en (indien mogelijk) wat de situatie is.
 Bij een noodgeval in het gemeentehuis wordt:
o zo mogelijk, (ook) altijd de receptie (intern telefoonnummer 035-5281227; bij telefoneren
met in het gemeentehuis aanwezige telefoons volstaan de laatste drie cijfers)
gealarmeerd die vervolgens het hoofd facilitaire zaken of, bij diens afwezigheid, het hoofd
bestuurs- en bedrijfsondersteuning (of zijn vervanger) alarmeert. Het hoofd facilitaire
zaken of, bij diens afwezigheid, het hoofd bestuurs- en bedrijfsondersteuning (of zijn
vervanger), belt vervolgens (ook) 112 en draagt zorg voor opvang en begeleiding van de
hulpdiensten.
o de gemeentesecretaris, of bij diens afwezigheid, de loco-gemeentesecretaris, en de
raadsgriffier, indien het een raadslid of lijstopvolger betreft, worden direct na het bellen
van 112 door het hoofd facilitaire zaken of, bij diens afwezigheid, het hoofd bestuurs- en
bedrijfsondersteuning (of zijn vervanger) over de alarmering geïnformeerd.
3.
Melding van bedreiging door ontoelaatbaar gedrag
 In geval van ontoelaatbaar gedrag tegenover de burgemeester, een wethouder, een raadslid of
een lijstopvolger, dan melden zij dat.
o Wethouders melden het bij de gemeentesecretaris, die de burgemeester van de melding in
kennis stelt.
o De burgemeester meldt het bij de gemeentesecretaris, die de raadsgriffier en de vicevoorzitter van de raad daarvan in kennis stelt.
o Raadsleden en lijstopvolgers melden het bij de raadsgriffier, die de voorzitter van de raad
daarvan in kennis stelt. Indien het voorzitterschap van de raad, vanwege de afwezigheid van
de burgemeester, wordt waargenomen door de vice-voorzitter van de raad, dan wordt ook de
loco-burgemeester in kennis gesteld.
o Van ontoelaatbaar gedrag jegens een raadslid of een lijstopvolger wordt melding gedaan aan
de fractievoorzitters, nadat daarover in het overleg als bedoeld onder 6. overeenstemming is
ontstaan.
o De gemeentesecretaris of griffier stellen tevens de gemeentelijke ARBO-coördinator in kennis
van een melding.
4.
Registratie van de melding
 Elke melding van ontoelaatbaar gedrag wordt geregistreerd.
o De gemeentesecretaris registreert een melding door de burgemeester of een wethouder.
De griffier registreert een melding door een raadslid of een lijstopvolger.
o In de registratie worden de gegevens opgenomen vermeld onder 5.
o De registraties worden beheerd door de gemeentelijke ARBO-coördinator
o De registraties zijn, met uitzondering van de persoonsgegevens van de persoon die zich
schuldig heeft gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag, openbaar.
5.
Bewaren en verzamelen informatie
 Bij een melding wordt alle informatie overgelegd aan de hand waarvan zo goed mogelijk duidelijk
wordt wat is gebeurd, op welke wijze, waar, wanneer en door wie.
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Als er een vermoeden bestaat dat het ontoelaatbare gedrag (mede) verband houdt met
een ingenomen standpunt of besluit, dan wordt ook dit bij de melding aangegeven.
Brieven, e-mailberichten, voicemail-berichten, dreigtweets, sms-berichten, en dergelijke,
worden bewaard en zoveel als mogelijk bij de melding gevoegd.
Kenmerken van de dader(s) en beschrijving van overige zaken, zoals kentekens, worden
ook zo mogelijk bij de melding doorgegeven.
Zo mogelijk wordt bij de melding aangegeven welke andere personen het ontoelaatbaar
gedrag kunnen bevestigen.

6.
Overleg
 Naar aanleiding van een melding vindt overleg plaats over de te volgen handelwijze:
o in geval van ontoelaatbaar gedrag tegenover een wethouder: tussen de wethouder, de
burgemeester en de gemeentesecretaris;
o in geval van ontoelaatbaar gedrag tegenover de burgemeester: tussen de burgemeester,
gemeentesecretaris, raadsgriffier en vice-raadsvoorzitter;
o in geval van ontoelaatbaar gedrag tegenover een raadslid of een lijstopvolger: tussen het
raadslid of lijstopvolger, de burgemeester (of bij diens afwezigheid de vice-raadsvoorzitter en
de loco-burgemeester) en de raadsgriffier.
 Voorts kunnen ook de politie en het openbaar ministerie en/of de advocaat, wanneer juridische
bijstand als bedoeld onder 7 is ingeschakeld, bij het overleg betrokken worden.
 De fractievoorzitters worden, na verkregen instemming van degene die met ontoelaatbaar gedrag
is geconfronteerd, vertrouwelijk en regelmatig geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg
en de eventuele maatregelen die zijn/worden genomen.
7.
Juridische bijstand en andere kosten
 Door de gemeente wordt juridische bijstand ingeschakeld, indien het overleg vermeld onder 6. dit
noodzakelijk acht ter behartiging van de belangen van de burgemeester, de wethouder, het
raadslid, de lijstopvolger en/of de gemeente. De kosten hiervan komen ten laste van de
gemeente, voor zover deze niet worden gedekt door een door de gemeente afgesloten
(rechtsbijstands)verzekering.
 Daarnaast kan door de burgemeester, de wethouder, het raadslid of de lijstopvolger zelf juridische
bijstand worden ingeschakeld, indien de burgemeester, de wethouder, het raadslid of de
lijstopvolger dit voor de behartiging van het persoonlijk en/of zakelijk belang noodzakelijk acht. De
kosten van deze juridische bijstand komen eveneens ten laste van de gemeente, voor zover de
kosten hiervan niet worden gedekt door een door de burgemeester, de wethouder, het raadslid of
de lijstopvolger als privépersoon afgesloten (rechtsbijstands)verzekering, indien het overleg als
bedoeld onder 6. voorafgaande aan het inschakelen van deze juridische bijstand hiermee heeft
ingestemd. Indien hierover in het overleg geen unanimiteit bestaat, wordt de vergoeding van deze
juridische bijstand voorgelegd aan het raadspresidium, dat bij meerderheid van stemmen beslist.
Indien een lid van het raadspresidium slachtoffer is van ontoelaatbaar gedrag stemt dit lid niet
mee.
 Ook andere kosten, die de burgemeester, de wethouder, het raadslid of de lijstopvolger heeft
moeten maken als direct gevolg van het ontoelaatbaar gedrag, komen voor vergoeding in
aanmerking, voor zover de kosten hiervan niet worden gedekt door een door de burgemeester, de
wethouder, het raadslid of de lijstopvolger als privépersoon afgesloten verzekering. Ook hier geldt
dat het overleg als bedoeld onder 6. met vergoeding ervan moet instemmen. Indien hierover in het
overleg geen unanimiteit bestaat, wordt de vergoeding van deze kosten voorgelegd aan het
raadspresidium, dat bij meerderheid van stemmen beslist. Indien een lid van het raadspresidium
slachtoffer is van het ontoelaatbaar gedrag stemt dit lid niet mee.
8.
Interne maatregelen bij ontoelaatbaar gedrag
 Uitkomst van het overleg onder 6 kan onder meer zijn dat één van de volgende maatregelen wordt
getroffen tegenover de persoon die zich ontoelaatbaar heeft gedragen:
o de persoon krijgt een oproep voor een gesprek met een daartoe aangewezen
vertegenwoordiger van de gemeente over zijn ontoelaatbare gedrag om herhaling of
voortzetting van het ontoelaatbaar gedrag te voorkomen;
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de persoon krijgt mondeling of schriftelijk een waarschuwing;
de persoon wordt verwijderd uit het gemeentehuis of ander gemeentelijk gebouw of
gemeentelijk terrein;
de persoon wordt de toegang tot het gemeentehuis en/of ander gemeentelijk gebouw of
terrein tijdelijk beperkt of ontzegd.

9.
Melding en aangifte bij de politie
 Van ontoelaatbaar gedrag tegenover de burgemeester, een wethouder, een raadslid of een
lijstopvolger, wordt altijd melding gedaan bij de politie, zodat het incident bekend is bij de politie.
 In geval van ontoelaatbaar gedrag waarvan op voorhand niet duidelijk is of sprake is van strafbaar
gedrag, wordt via het overleg als bedoeld onder 6, beoordeeld of wel of niet, naast de melding,
aangifte bij de politie moet worden gedaan.
 Van ontoelaatbaar gedrag tegenover de burgemeester, een wethouder, een raadslid of een
lijstopvolger waarvan strafbaarheid wordt aangenomen, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 Aangifte bij de politie wordt gedaan door degene die melding heeft gedaan van strafbaar
ontoelaatbaar gedrag, of namens deze door de burgemeester. Bij de aangifte wordt altijd domicilie
gekozen op het adres van de gemeente Huizen.
10.
Toepassing wet- en regelgeving
 Toepassing van dit agressieprotocol sluit de toepassing van andere wet- en regelgeving ( 3 ) niet
uit.
11.
Kostenverhaal bij schade
 Schade, materieel en immaterieel, als gevolg van ontoelaatbaar gedrag wordt altijd verhaald op
de dader, voor zover die schade niet door een verzekering wordt vergoed.
o De schade wordt verhaald door voeging in een strafzaak en/of langs civielrechtelijke weg.
12.
Advies en ondersteuning door derden
 Wanneer de burgemeester, een wethouder, een raadslid of een lijstopvolger geconfronteerd wordt
met ontoelaatbaar gedrag, dan kunnen zij voor advies en ondersteuning ook terecht bij:
o de “Vertrouwenslijn”, bereikbaar via telefoonnummer 0800 2800 200. ( 4 )
o de eigen beroepsvereniging.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 6 november 2014,
De raadsgriffier,

De voorzitter,
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Hierbij moet gedacht worden aan de op dit onderwerp betrekking hebbende bepalingen in bijvoorbeeld de
Gemeentewet, de Politiewet en Wetboek van strafrecht en circulaires op het gebied van bewaking en beveiliging
van personen, objecten en diensten.
4
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de Vertrouwenslijn: www.devertrouwenslijn.nl
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