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Onderwerp  

Protocol Veilige Publieke Taak politieke ambtsdragers. 

 

Kennisnemen van 

Het vastgestelde protocol Veilige Publieke Taak politieke ambtsdragers. 

 

Inleiding 

Voor een veilige uitoefening van een politiek ambt of een publieke taak zijn maatregelen nodig. Die 

dienen gericht te zijn op preventie, een hogere bereidheid om aangifte te doen, betere registratie en 

inzicht in incidenten en een effectieve opsporing en vervolging. De verantwoordelijkheid voor 

beveiligingsmaatregelen van lokale politieke ambtsdragers is primair een lokale verantwoordelijkheid. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Justitie en 

Veiligheid (J&V) willen – evenals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de 

Wethoudersvereniging – dat politieke ambtsdragers op een veilige en integere wijze hun taak kunnen 

uitvoeren. Met dit protocol vertalen wij het ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’ 

naar onze organisatie.  

 

Kernboodschap 

Dit protocol is met name gericht op de burgemeester en de wethouders, maar wordt (waar mogelijk) 

ook gehanteerd voor raadsleden. Voor raadsleden hanteren we namelijk dezelfde norm als voor de 

collegeleden en de ambtelijke organisatie. Die norm is: emotie: mag wel; agressie: mag niet! 

 

Consequenties 

Het onderwerp Veilig Publieke Taak wordt met ingang van dit protocol jaarlijks geagendeerd voor het 

college en aan het begin van de nieuwe raadperiode. Het doel is bewustwording van de risico’s, 

informeren over beleid, norm uitdragen, genomen besluiten toelichten en evalueren van processen. 

Door deze periodieke borging wordt het onderwerp vaker besproken en zijn de grenzen duidelijk. 

 

Financiën 

Voor het treffen van preventieve beveiligingsmaatregelen ten behoeve van een veilige woonplek als 

bedoeld in artikel 3.3.1, tweede lid, van het besluit worden aan de burgemeester of de wethouder 

werkelijk gemaakte kosten vergoed tot een bedrag van ten hoogste 2.400 euro inclusief btw. 
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Communicatie 

Het protocol is intern afgestemd met de betrokkenen en wordt ter kennisgeving aangeboden aan de 

gemeenteraad. 

 

Vervolg 

Het college en de raad krijgen een training aangeboden. Elke nieuwe collegeperiode wordt dit protocol 

geëvalueerd. Hierbij wordt de link gelegd met de landelijke monitor Integriteit en Veiligheid, die iedere 

twee jaar wordt gehouden. 

 

Bijlage(n) 

1. Protocol Veilige Publieke Taak politieke ambtsdragers 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


