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Voorstel:
Het agressieprotocol politieke ambtsdragers vast te stellen.

Inleiding:
Het agressieprotocol voor het personeel van de gemeente is door het college van B&W op een aantal
punten geactualiseerd. Dat riep de vraag op of het wenselijk is om ook voor de politieke ambtsdragers
in Dalfsen een protocol vast te stellen. Er is geen directe aanleiding, maar die kan er wel ineens zijn.
Dan is het van belang om daar goed op voorbereid te zijn. In het presidium van 31 oktober 2018 is
besloten u voor te stellen ook voor politieke ambtsdragers een agressieprotocol vast te stellen. Dit
besluit werd ondersteund door de (toenmalig) portefeuillehouder.
Argumenten:
Het protocol biedt een handvat over hoe te handelen bij incidenten.
Een agressieprotocol geeft richtlijnen hoe grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk kan worden
voorkomen. Mocht dit dan toch plaatsvinden, dan ondersteunt het protocol in het op de juiste manier
handelen. Aandachtspunten zijn onder meer:
 Het definiëren van grensoverschrijdend gedrag.
 Het trainen van bestuurders in het voorkomen van en omgaan met grensoverschrijdend
gedrag.
 Procedureafspraken voor het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag.
Als uitgangspunt geldt dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en dat er zo nodig
sancties volgen na vertoon van dergelijk gedrag.
Financiële consequenties:
Er zijn geen kosten verbonden aan de vaststelling van het protocol. Eventuele trainingskosten worden
gedekt uit het programma Bestuur.
Vervolg:
Dit voorjaar zal een technische sessie of training georganiseerd worden voor raadsleden, wethouders
en burgemeester. Het protocol zal na vaststelling bekendgemaakt worden via de gebruikelijke
kanalen. Het treedt de dag na bekendmaking in werking.
Bijlagen:
Agressieprotocol politieke ambtsdragers gemeente Dalfsen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,
de voorzitter,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2019, nummer 884;
overwegende dat grensoverschrijdend gedrag binnen de gemeente Dalfsen niet wordt getolereerd;
overwegende dat het wenselijk is om een protocol vast te stellen hoe te handelen bij agressie;

besluit:
het Agressieprotocol politieke ambtsdragers vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 februari 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

