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Den Haag, 17 februari 2012 

 

Onderwerp: 

Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en 

geweld tegen burgemeesters en wethouders 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.NU, wil zich door middel van deze brief graag 

aansluiten bij de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevr. mr. drs. 

J.W.E. Spies, en de minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten.  

Onze vereniging is al geruime tijd betrokken bij gesprekken over Veilige Publieke Taak (VPT). Dit 

onderwerp raakt zowel de leden van het college, ambtenaren, maar ook u als leden van de raad. Ook 

raadsleden worden regelmatig bedreigd, vaak verbaal, maar soms ook fysiek. Velen vinden dat dit 

inherent is aan het feit dat je als lid van het gemeentebestuur je nek uitsteekt, deelneemt aan debatten 

over agressie en geweld dat zich in de gemeente voordoet, bestemmingsplannen, bezuinigingen, etc.  

en ook besluiten neemt die niet door elke bewoner op prijs worden gesteld. Niets is minder waar, 

vormen van agressie en geweld behoren niet per definitie bij het ambt en dus ook niet bij het 

raadslidmaatschap. 

 

Het VPT-programma richt zich op zowel de leden van het gemeentebestuur als de ambtenaren. In 

oktober 2011 verscheen het ‘Stappenplan voor een veilige publieke taak voor politieke ambtsdragers’. 

Het is onder meer te vinden op www.veiligbestuur.nl. Het bevat een checklist aan de hand waarvan 

raad en college geweldsrisico’s kunnen inventariseren en er vervolgens beleid ter voorkoming ervan 

kunnen vaststellen, maar ook beleid voor het geval zich toch incidenten zullen voordoen. Wanneer 

deze incidenten onverhoopt toch plaatsvinden, dan zullen preventief maar op het moment dat deze 

plaatsvinden acuut maatregelen ter beveiliging van de burgemeester, de wethouders of zelfs 

raadsleden moeten worden getroffen. De handreiking biedt een kader voor te treffen maatregelen, 

maar geeft ook informatie over de kostendragers. In de preventieve sfeer is de kostendrager 

afhankelijk van de voorziening veelal het lid van de raad of het college zelf (Keurmerk Veilig Wonen) 

en soms de gemeente. Bij daadwerkelijke incidenten kunnen de kosten soms voor rekening van de 

gemeente, van de politie of bij de zwaarste maatregelen zelfs ten laste van het Rijk komen. 

 



 

 

Het moment van het incident is niet het juiste moment met de raad in gesprek te gaan over het treffen 

van maatregelen en het beschikbaar stellen van middelen. De bedoeling is dat de raad aan de hand 

van het Stappenplan en de Handreiking samen met het college en eventueel de korpschef van politie 

en de hoofdofficier van justitie een beleidsplan wordt opgesteld en dat de raad het college daarvoor de 

benodigde middelen ter beschikking stelt. 

 

Raadslid.NU vertrouwt er op dat u ofwel zelf het initiatief neemt met uw college hierover in gesprek te 

gaan dan wel bereid bent een initiatief van uw college positief tegemoet te treden en mee te werken 

aan de ontwikkeling van een beleidsplan en de middelen beschikbaar te stellen voor de treffen 

maatregelen zowel in de preventieve sfeer als ook voor het moment dat een incident onmiddellijke 

uitgaven noodzakelijk maakt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.NU 

 

 
 

P.A. Otten,  

voorzitter 

 

 


