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Onderwerp : Onderwerp
Protocol veilig werken politieke ambtsdragers 2023

Voorgesteld besluit
Het protocol veilig werken politieke ambtsdragers gemeente Bergen 2023 vast te stellen.

Geheimhouding

Geheimhouding Ja  X Nee
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Met het vaststellen van het Protocol veilig werken politieke ambtsdragers gemeente Bergen 
2023, spreekt u uit dat agressie en geweld, in welke vorm dan ook, tegen raadleden, 
commissieleden en leden van het college van burgemeester en wethouders onacceptabel is 
en nimmer wordt getolereerd. Het protocol omschrijft hoe we in de gemeente omgaan met 
agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en wie welke rol heeft.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Het vaststellen van dit protocol is een (autonome) bevoegdheid van uw raad. Dit betekent 
dat u geheel vrij bent in het wel of niet vaststellen van dit protocol of er wijzigingen in aan te 
brengen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Met dit protocol voor alle politieke ambtsdragers in onze gemeente (raadsleden, 
commissieleden en collegeleden) wordt duidelijk dat het niet alleen een individueel probleem
is als je als politieke ambtsdrager te maken krijgt met agressie en geweld. Binnen onze 
gemeente staan we samen voor een veilig klimaat. Dit protocol geeft aan waar politieke 
ambtsdragers terecht kunnen als ze bedreigd worden of anderszins te maken krijgen met 
agressie en geweld en wat de vervolgacties zijn. Daarnaast wordt een sterk signaal 
afgegeven aan de samenleving dat agressie en geweld, in welke vorm dan ook, tegen een 
politieke ambtsdrager nimmer wordt getolereerd.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Het college steunt dit protocol zowel qua inhoud en procedure als ook signaalwerking die er 
van uit gaat naar de samenleving.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Het protocol is opgesteld met de bedoeling dat dit BUCH breed wordt vastgesteld, waarbij 
lokale accenten kunnen worden gelegd.

RISICO’S 
Het protocol is opgesteld om een veilig werkklimaat voor politieke ambtsdragers te creëren 
waarin de risico’s die dit ambt met zich mee brengt zoveel mogelijk te beperken en een 
duidelijke procedure en maatregelen vast te leggen. 

FINANCIËN 
Vaststelling van dit protocol brengt geen financiële verplichting met zich mee.

DUURZAAMHEID
Niet van toepassing.

PARTICIPATIE
Niet van toepassing.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Het protocol is met onmiddellijke ingang, na vaststelling, van kracht en operationeel.
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BIJLAGEN
Raadsbesluit Protocol veilig werken politieke ambtsdragers 2023.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris         

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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