
Procedure met betrekking tot de veiligheid rondom raads-/commissievergaderingen 
Datum: 8 januari 2013 
 
1. Vooraf aan elke raadsvergadering vindt overleg plaats tussen de dienstdoende bode en de griffie over de 

agenda van die avond / eventuele bijzonderheden van die avond ;  
 

2. Afhankelijk van de agenda van een (raads-/commissie)vergadering kan een verzoek worden gedaan vanuit de 
griffie / ambtelijke organisatie om extra (beveiligingsmaatregelen) te treffen ;  
 

3. Een lid van het college van b&w kan eveneens aangeven dat enige vorm van beveiliging gewenst is bij een 
(raads- /commissie)vergadering. Dit moet worden aangegeven bij de commissiegriffier die dit vervolgens met de 
afdelingsmanager Facilitair Bedrijf / teamleider Service opneemt ; 
 

4. In situaties dat mogelijk van een dreiging sprake is, kan besloten worden om met een beveiligingsbedrijf dan wel 
in overleg met de politie in Den Helder tijdens een mogelijk risicovolle (raads-/commissie)vergadering 
bewakingspersoneel dan wel personeel van de politie aanwezig te hebben. Hiertoe zal door de 
afdelingsmanager Facilitair Bedrijf en teamleider Service vooraf overlegd worden met het college van b&w, 
griffie en/of directie ;  
 

5. De medewerker bodedienst is bij vergaderingen structureel/regelmatig aanwezig, dit afhankelijk van het soort 
vergadering, om zicht te houden op het verloop van een vergadering ; 
 

6.  Bij een mogelijk incident of een dreigende situatie kan de dienstdoende bode contact leggen met de voorzitter 
van de vergadering / (commissie)griffier dan wel zijn vervanger om de situatie in te schatten en al naar gelang 
deze inschatting te handelen ; 
 

7.  Dit handelen kan zijn het trachten te de-escaleren van de situatie, bezoekers aanspreken op hun gedrag, 
eventueel vragen de vergaderruimte te verlaten. Dit vraagt van de bode een actieve houding/opstelling richting 
de plek waar het incident zich voordoet ; 
 

8. Op het moment dat een persoon bij een vergadering ongeoorloofd aanstalten maakt om de vergadering te 
verstoren, zal de aanwezige bode deze persoon direct verzoeken om terug te gaan naar zijn/haar plek ; 
 

9.  Mocht de betreffende persoon na een herhaald verzoek van de bode geen gehoor geven aan dit verzoek, dan 
kan de bode de betreffende persoon sommeren de vergaderzaal te verlaten ; 
 

10.  Indien de betreffende persoon na 3 maal verzoeken de vergaderruimte niet vrijwillig wil verlaten, dan kan de 
politie worden gealarmeerd ; 
 

11. De voorzitter van de vergadering beslist om politie-assistentie in te roepen ; 
 

12.  In uitzonderlijke situaties kan de bode zelf met de politie in contact treden om het incident te melden en toe te 
lichten. Dit bijvoorbeeld in situaties die zich buiten het zichtveld van de vergadering (de voorzitter) afspelen of bij 
een manifeste dreigende situatie ; 
 

13. Indien de bode door de situatie zelf de politie niet kan bellen, kan een andere aanwezige (commissiegriffier) 
hiertoe worden verzocht / het initiatief nemen ; 
 

14. De andere bode die aanwezig is bij een avondvergadering in het stadhuis zal bij een conflicterende situatie 
 direct naar de plaats van het incident toe gaan om polshoogte te nemen en te helpen de situatie te de-
 escaleren ; 
 

15. De meldkamer van de politie is te bereiken via het telefoonnummer 112 vanaf een vaste telefoon ; 
 

16. Met de politie zijn afspraken gemaakt over directe assistentie indien hier een melding op binnen komt ; 
 
17. Bij het doorgeven van de melding aan de politie zal worden aangegeven dat in verband met een conflict of 

dreigende situatie bij een (raads-/commissie)vergadering gemeente Den Helder op verzoek van de 
burgemeester of de commissievoorzitter de politie assistentie dient te verlenen. Daarbij wordt een korte 
omschrijving van het incident gegeven ;  
 

18. De politie zal bij een dergelijke melding direct assistentie sturen naar het stadhuis om de situatie te beschouwen 
en al naar gelang deze situatie naar eigen inzicht en bevoegdheden te handelen ; 
 

19. De bodedienst zal afhankelijk van de situatie het overig publiek/de aanwezigen trachten weg te geleiden van het 
incident indien dit noodzakelijk wordt geacht. Hiervoor zijn naast de vaste uitgangen nooduitgangen aanwezig in 
de diverse vergaderruimten. 


