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2 1 AUG. 20U 
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Geachte heer Peters, 

Op 24 juli 2014 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de 
inzet van beveiligers tijdens openingstijden van het Stadhuis. Onderstaand treft u onze antwoorden 
op uw vragen aan. 

Vraag 1: Waarom vervult het interventieteam uit het eigen personeelsbestand dat hier 
destijds voor is samengesteld en opgeleid deze taken niet? 

Antwoord: Het interventieteam is medio 2008 in het leven geroepen, met als doel collega's te 
kunnen bijstaan die in hun klantcontact te maken kregen met agressie of anderszins 
grensoverschrijdend gedrag. Dit naar tevredenheid van met name die medewerkers met 
veelvuldige klantcontacten, die zich met dit interventieteam altijd verzekerd voelden van back
up wanneer dat nodig was. 

Helaas moeten wij de laatste tijd constateren dat de ernst en de omvang van het 
grensoverschrijdende gedrag richting onze medewerkers toeneemt. Wij zijn van mening dat 
we een dergelijke inzet niet meer kunnen en mogen vragen van vrijwilligers waarvan het nooit 
de bedoeling is geweest dat zij als een professioneel opgeleid team beveiligers zouden 
werken. Daarnaast kon de bezetting van het interventieteam door personeelsverloop en een 
gebrek aan nieuwe aanwas, niet meer gegarandeerd worden. Deze twee factoren samen 
hebben ertoe geleid dat, in gezamenlijkheid met de resterende leden van het interventieteam, 
is besloten om vooralsnog, in afwachting van besluitvorming over een andere, structurele 
invulling, een professioneel beveiligingsbedrijf (Polygarde)in de arm te nemen. 

Vraag 2: Op welke wijze en met welke freguentie is het interventieteam in de afgelopen jaren 
getraind en bijgeschoold om haar taken juist te kunnen blijven uitvoeren? 

Antwoord 2: De leden van het interventieteam zijn bij aanvang en daarna jaarlijks getraind. 
De training was er op gericht hen op te leiden als team van vrijwilligers en niet alsof het een 
professioneel beveiligingsteam betrof. 

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag 09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur. 
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Vraag 3: Welke waardering is er voor het interventieteam en haar taken? 

Antwoord 3: Het interventieteam was samengesteld uit een groep bevlogen vrijwilligers, die zich 
vanuit het oogpunt van zorg voor de veiligheid van henzelf en hun collega's voor dit team hadden 
aangemeld. Waardering voor hun inzet was er dan ook voornamelijk in niet-materiële zin. Daarnaast 
ontvingen de leden tijdens hun lidmaatschap ook bescheiden blijken van waardering in de vorm van 
een beloningsdifferentiatie (VW-bonnen) en een aantal etentjes na een oefening of training. 

Vraag 4: Is de ondernemingsraad geïnformeerd over de instelling van een beveiligingsbedrijf 
ten koste van het interventieteam? 

Antwoord 4: De ondernemingsraad is op 19 juni 2014 per e-mail door de WOR-bestuurder 
geïnformeerd. In de overlegvergadering van 23 juni 2014 is vervolgens hierover inhoudelijk 
gesproken. 

Vraag 5: Hoe is de communicatie van deze wijziging intern tot stand gekomen naar de 
medewerkers? 

Antwoord 5: Zoals aangegeven bij vraag 1 zijn de leden van het interventieteam betrokken 
geweest bij de totstandkoming van deze wijziging. In het algemeen zijn de medewerkers 
geïnformeerd via een gepubliceerd MT-bericht (nr. 147) en via berichtgeving op intranet. Ook 
de medewerkers van de gemeente Maasgouw die werkzaam zijn in het gemeentehuis van 
Echt-Susteren zijn geïnformeerd. 

Vraag 6: Welke extra kosten brengt deze maatregel met zich mee zoals er nu twee 
beveiligingsmedewerkers tijdens openingsuren het toezicht houden? 

Antwoord 6: Voor de periode juli tot en met december 2014 bedraagt dit € 21.000. Dit betreft 
de kosten voor de inzet van één opgeleide beveiliger. Daarnaast loopt er geregeld een 
stagiair of beveiliger in opleiding mee. 

Vraag 7: Hoe is de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de instelling van een 
beveiligingsbedrijf geregeld indien er zich calamiteiten voordoen? 

Antwoord 7: Hiervoor gelden de standaard in de vigerende wet- en regelgeving vastgelegde 
afspraken, welke wij in ons contract met Polygarde nogmaals hebben vastgelegd. 

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van 
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, 

L O C O 

drs. G.W.T. van Balkom 
secretaris 

Openingstijden; maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag 09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur. 
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