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Geachte heer Luijendijk,
In uw brief d.d. 5 augustus 2010 stelt u op grond van artikel 41 van het Reglement van
Orde een aantal vragen naar aanleiding van een artikel in het Eindhovens Dagblad van
28 juli 2010 inzake geweld tegen een medewerker. In onze brief van 10 augustus jl.
hebben wij de ontvangst van uw vragen bevestigd en in verband met ons reces in de
weken 33 en 34 tevens uitstel van de afhandelingstermijn gevraagd tot en met 15
september 2010.
Hieronder volgen de vragen met daaronder vervolgens onze antwoorden.
De vragen luiden:
- Voert de gemeente Valkenswaard een lik op stuk beleid bij vandalisme en/of
ongewenst gedrag (agressie, geweld, intimidatie, discriminatie) tegen medewerkers in de
(semi)publieke sector door aangifte te doen en de schade te verhalen op de dader?
- Gaat de gemeente Valkenswaard de schade verhalen op de dader?
- Gaat de Officier van Justitie tot strafvervolging over?
- Zo ja, voegt de gemeente Valkenswaard zich in het strafproces?
- Zo nee, start de gemeente Valkenswaard een civiele procedure?
De antwoorden op gestelde vragen zijn:
- Dit soort zaken worden niet geaccepteerd. Tot op heden wordt in overleg met
betrokkene(n) altijd aangifte gedaan bij de politie. Met de politie is afgesproken dat ze
dergelijke aangiften direct oppakken conform het "protocol agressie en geweld tegen

politie". Met het OM is afgesproken dat zij zo mogelijk altijd tot vervolging overgaan.
De praktijk leert dat zowel politie als OM scherp op dergelijke zaken zitten.
Op dit moment zijn nog geen interne regels vastgesteld over een lik op stuk beleid ten
aanzien van agressie en geweld tegen medewerkers van de gemeente. Het onderwerp
heeft wel de aandacht en is opgepakt. In juli 2010 is namelijk een verzoek om
instemming aan de OR gezonden m.b.t. een beleidsnotitie "omgaan agressie en geweld"
+ een basisprotocol (bv. altijd aangifte doen door slachtoffer met teammanager + schade
verhalen). Na instemming van de OR zal dit verder worden uitgewerkt en uitgezet in de
organisatie.
- Er is lichte materiële schade aan het voertuig van de buitendienst. Deze schade wordt
verhaald op de dader.
- De Officier van Justitie is tot strafvervolging overgegaan en heeft de auto van dader
gedeponeerd bij Domeinen. De auto van de dader wordt verbeurd verklaard.
- Nee, er wordt een civiele procedure gestart om de schade te verhalen op de dader.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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