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Inleiding
Voor college- en raadsleden is het belangrijk dat zij hun publieke taken vrij van dwang en drang
kunnen uitoefenen en dat besluiten zonder druk genomen kunnen worden. Helaas kunnen zij in hun
functioneren ook geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend
gedrag kan, bedoeld of onbedoeld, de besluitvorming beïnvloeden. De gemeente Opsterland hanteert
als uitgangspunt dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en er sancties volgen na een
contact waarbij dit gedrag is getoond.
Wat is grensoverschrijdend gedrag
Voor de definitie van grensoverschrijdend gedrag sluiten wij aan bij de definitie van ‘agressief gedrag’,
die gehanteerd wordt binnen het Protocol Agressie en Geweld 2014 voor de medewerkers binnen de
gemeenten Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Deze definitie luidt:
“Iedere vorm van gedrag die gevoelens van onbehagen en bedreiging bij publieke gezagsdragers
teweegbrengt of schade veroorzaakt aan anderen of zaken. Het gedrag kan gepaard gaan met
geweld of geweldsdreiging. Denk hierbij aan verbaal geweld, lichamelijk geweld,
bedreiging/intimidatie, discriminatie en (seksuele) intimidatie.”
Stappenplan Opsterland
Indien een college- of raadslid te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag dan wordt er
gehandeld volgens onderstaande procesbeschrijving. De basisafspraak is dat de individuele
bestuurder of politicus die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, dat altijd intern meldt en
vervolgens overlegt over de te volgen handelswijze. Dit protocol is er op gericht om regie te voeren
zodra sprake is van grensoverschrijdend gedrag tegen college- of raadsleden.
Stap 1 Meldt grensoverschrijdend gedrag altijd intern.
o Raadsleden melden incidenten bij de burgemeester. De burgemeester stelt de griffier op
de hoogte van de melding.
o Wethouders melden incidenten bij de burgemeester. De burgemeester stelt de
gemeentesecretaris op de hoogte van de melding.
o De burgemeester meldt een incident bij de gemeentesecretaris en de griffier wordt hiervan
op de hoogte gebracht.
De gemeentesecretaris zorgt voor registratie van alle meldingen.
Stap 2 Na iedere melding wordt samen met de melder besproken welke maatregelen tegen de
veroorzaker worden genomen. Het taakveld openbare orde en veiligheid (hierna: taakveld
OOV) van de gemeente is daarbij beschikbaar voor advies en ondersteuning. Eventuele
maatregelen worden bij voorkeur binnen 48 uur na de melding getroffen en schriftelijk door de
burgemeester aangekondigd bij de veroorzaker.
Stap 3 Grensoverschrijdend gedrag kan strafbaar zijn. Het is van groot belang dat van strafbaar
gedrag zo snel mogelijk aangifte wordt gedaan. De burgemeester en/of de
gemeentesecretaris en het taakveld OOV overleggen zo nodig met de melder en met de
politie over de ernst van de situatie en de aangifte. Bij het doen van aangifte kiest het collegeof raadslid domicilie op het adres van de gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82,
Beetsterzwaag en nooit op het privéadres. De melder kan zich bij de aangifte indien wenselijk
laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de gemeente.
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Stap 4 In geval van grensoverschrijdend gedrag wordt de gemeenteraad, de fractie of het presidium
geïnformeerd. De burgemeester is ten overstaan van de gemeenteraad woordvoerder als het
gaat om bedreiging van één of meer wethouders of raadsleden. Als de burgemeester direct
betrokken is, wordt in overleg met de burgemeester, met de locoburgemeester en eventueel
de Commissaris van de Koning de handelswijze bepaald. Communicatie en contacten met de
pers worden overgelaten aan de voorlichter van de gemeente.
Stap 5 Bij geleden schade, in welke vorm dan ook, is het uitgangspunt dat deze zoveel mogelijk
wordt verhaald op de veroorzaker. Hierover wordt door de burgemeester overleg gevoerd met
het Openbaar Ministerie en het Slachtofferloket.
Stap 6 Na verloop van tijd zorgen de functionarissen bij wie de melding is gedaan (zie stap 1) voor
een gesprek over de eventuele gevolgen. Er is daarbij ook aandacht voor betrokken
familieleden of andere personen die voor de melder belangrijk zijn.
Vertrouwenslijn en contact met beroepsorganisaties
Speciaal voor college- en raadsleden is er een vertrouwenslijn in het leven geroepen. Deze biedt
ondersteuning na een incident. De vertrouwenslijn is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 55 43 288
(zie ook: www.devertrouwenslijn.nl).
De burgemeester kan daarnaast contact opnemen met de crisislijn van het Nederlandse Genootschap
van Burgemeesters via telefoonnummer: 070 – 373 80 80 en wethouders kunnen een beroep doen op
de wethouders vereniging. De wethouders vereniging werkt samen met de vertrouwenslijn.
Meer informatie
Meer informatie over de inhoud van het protocol:
o Ieke Zwart, raadsgriffier Opsterland: ieke.zwart@opsterland.nl en 0512 386 209
o Yne Age Terpstra, beleidsadviseur OOV: yneage.terpstra@opsterland.nl en 0512 386 387

Protocol Agressie tegen college- en raadsleden gemeente Opsterland

