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Onderwerp

Agressieprotocol stadhuis.

Voorstel

1. Het agressieprotocol voor het stadhuis in principe vast te stellen.
2. Nadat de OR heeft ingestemd dit principebesluit als definitief aan te merken

Inleiding

Met de verhuizing naar het nieuwe stadhuis in 2OI4 en de implementatie van het Alarm
Opvolg Team (AOT) is het agressieprotocol tegen het licht gehouden en herzien in
augustus 2015. Sinds augustus 2015 wordt dit protocol als zodanig gehanteerd voor
calamiteiten in het stadhuis.
Formele vaststelling van het agressieprotocol was beoogd bij de vaststelling van het plan
van aanpak van de knelpunten met hoge prioriteit c.q. hoog risico uit de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) welke in 2015 heeft plaatsgevonden in het nieuwe
stadhuis. De ondernemingsraad heeft hierop instemmingsrecht.
De ondernemingsraad heeft in 2016 niet ingestemd met het plan van aanpak sec voor het
stadhuis maar wil dat pas behandelen als er een allesomvattende RI&E heeft
plaatsgevonden waarin alle knelpunten van alle gemeentelijke locaties waar medewerkers
werken zijn meegenomen. Zo heeft vorig jaar de risico-inventarisatie en -evaluatie van de
archiefruimte in de parkeerkelder op -2 plaatsgevonden en recentelijk zijn de overige
gemeentelijke locaties/vestigingen beoordeeld. Het betreft dan de
gemeentewerf/milieustraat, sporthallen, museum, dependance Stramproy en het
bibliocenter.
Momenteel worden de knelpunten overall uitgewerkt waarna dit zal worden aangeboden
aan CMT-DT-B&W-OR.

Beoogd effect/doel

Actueel agressieprotocol ten behoeve van het stadhuis formeel vaststellen en publiceren
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Argumenten

Aangezien het nieuwe agressieprotocol nog niet formeel is vastgesteld is het dus ook
(nog) niet officieel gepubliceerd. Dat strookt dus niet met de praktijksituatie waarin het
nieuwe agressieprotocol wel al als zodanig wordt gehanteerd/toegepast.
Ook wordt het nieuwe agressieprotocol behandeld tijdens de trainingen "omgaan met
agressie en geweld" voor medewerkers met burgercontacten en de trainingen van de

leden van AOT-team.

Kanttekeningen Gn risico's

Als men het agressieprotocol (bijvoorbeeld op OCTO) wil raadplegen dan treft men daar
nog de oude versie aan die in de praktijk niet meer wordt toegepast.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Het oude agressieprotocol wordt vervangen door het geactualiseerde agressieprotocol.
Er zal ook nog een agressieprotocol komen ten behoeve van de overige-

/bu itenvestig ingen.

Com mu nicatie/ partici patie

De ondernemingsraad is inmiddels ook al gevraagd om instemming met betrekking tot het
vervangen van het agressieprotocol stadhuis.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marianne van de Ven (lid AOT-team), Ondernemingsraad (informeel), Annie Wilhelmus-
van Oorsouw (teammanager HRM a.i.).

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

Het agressieprotocol stadhu is
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