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Motie vreemd aan de orde van de dag tot het komen naar een agressieprotocol

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag 25 februari 2019,

Van mening zijnde dat:
•

In de Gemeentewet de volgende bepaling is opgenomen: 'De leden van de raad
stemmen zonder last'. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan een elementair
onderdeel van de democratie, namelijk dat een volksvertegenwoordiger zich niet
mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen.

•

Er in Den Helder toch mensen zijn die denken dat zij politieke ambtsdragers
ongestraft kunnen intimideren en bedreigen, waardoor onze democratische
rechtstaat wordt ondermijnd. Via de griffie hebben wij geconstateerd dat er
momenteel in een aantal gevallen raadsleden zijn benaderd rondom de
besluitvorming van het stadhuis, op een dusdanige manier dat wij mogen stellen dat
dit de essentie van dit wetsartikel aantast, hetgeen wat ons betreft onaanvaardbaar
is.

•

Mensen van alles van ons mogen vinden, het lang niet altijd met ons eens hoeven te
zijn en ons dat ook duidelijk mogen laten weten, mits dat op een normale manier
gebeurd.

•

Het wat ons betreft volstrekt ontoelaatbaar is als dit op een onfatsoenlijke,
onbehoorlijke, respectloze of zelfs intimiderende en bedreigende wijze plaatsvind.
Als een college- of raadslid, zich geïntimideerd of bedreigd voelt, kan daarover geen
discussie mogelijk zijn, dan worden grenzen overschreden hetgeen absoluut
onacceptabel is.

Constaterende dat:
•

Politieke ambtsdragers ten alle tijde in vrijheid en onafhankelijkheid hun rol in het
democratisch besluitvormingsproces moeten kunnen vervullen;

•

Het intimideren en bedreigen van van politieke ambtsdragers met het doel daarmee
het democratische besluitvormingsproces te beïnvloeden de democratische
rechtstaat ondermijnt;

•

Signalen van mogelijke intimidatie of bedreigingen binnen onze stadsgrenzen naar
buiten zijn gekomen inzake ons besluitvormingsproces;

•

De raad nog geen agressieprotocol heeft vastgesteld voor het college en de
raadsleden van de gemeente Den Helder;

Overwegende dat:
•

•

Bedreigingen, agressie en intimidatie in welke vorm dan ook tegen college- en
raadsleden onacceptabel is, nooit getolereerd mag worden en altijd een passende
reactie dient te krijgen;
Een agressieprotocol beschrijft hoe de gemeente reageert op bedreigingen, agressie
of intimidatie etc. tegen college- en raadsleden en wie welke rol daarin heeft;

•

Bij wie college- en raadsleden terecht kunnen als ze bedreigd worden en wat de
mogelijke vervolgacties kunnen zijn;

•

Het met een agressieprotocol voor alle college- en raadsleden duidelijk is dat het niet
alleen hun eigen probleem is als je bedreigd wordt, maar dat we in de gemeente Den
I leider samen staan voor een veilig werkklimaat;

•

Wij met een agressieprotocol voor college- en raadsleden een sterk signaal afgeven
aan de samenleving, dat agressie en geweld jegens bestuurders en
volksvertegenwoordigers verwerpelijk is en niet zal worden getolereerd;

•

Door als gemeente aangifte te doen van bedreiging van een lid van het
gemeentebestuur, wordt het ambt van het betrokken raads- of collegelid beschermd
en wordt eenduidig door de raad en het college de norm bekrachtigd;

•

Alleen bij zware maatregelen voor bescherming en bedreiging er kosten gemoeid
zullen zijn, welke er overigens ook zouden zijn zonder een protocol.

•

Eventuele kosten incidenteel gedekt kunnen worden;

•

Er eerdere gemeenten ons voor zijn voorgegaan en er vanuit de griffie al voorwerk is
gedaan in deze;
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Verzoekt het college van burgemeester en wethouders samen
•

met;lt;;e ;fie

Het proces te verkennen en voor te bereiden voor de gemeenteraad, om te komen
tot een raadsvoorstel waarmee een agressieprotocol voor college- en raadsleden kan
worden vastgesteld in de raad van 8 april 2019.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van

