
 
 

 

De fractie heeft de volgende vragen: 

De VVD heeft vernomen dat er een convenant “Veilige School“ bestaat. Dit convenant houdt in dat 

scholen, als zij hiertoe bereid zijn, gezamenlijke regels en acties kunnen opstellen tegen 

veiligheidsrisico’s. Voorbeelden van veiligheidsrisico’s zijn pesten, drugshandel en seksuele 

intimidatie. 

De VVD pleit voor een veilige leef -en werkomgeving voor iedereen. Een veilige school is slechts een 

deel waar kinderen en jongeren hun tijd besteden. De VVD staat voor veiligheid voor iedere inwoner, 

voor zowel jong als oud. Om die reden wil de VVD naast scholen, het juist ook hebben over andere 

organisaties zoals sport, cultuur- en gezelschapsverenigingen waar ook veiligheidsrisico’s kunnen 

plaatsvinden bij jong en oud. 

De VVD heeft een aantal vragen over dit onderwerp: 

1. Hoeveel gemeenten werken met het convenant “Veilige School”? 

2. Hoe staat het met het convenant “Veilige School” in de gemeente Roosendaal 

3. Ziet u mogelijkheden om een convenant op te stellen voor organisaties zoals sport, cultuur- en 

gezelschapsverenigingen om zo de veiligheid van hun leden te waarborgen? Graag uw 

toelichting. 

4. In hoeverre bent u bereid om deze organisaties persoonlijk te benaderen om te vragen hoe zij 

tegenover een convenant staan? En zo ja, wanneer? 

5. In hoeverre vindt u dat het convenant ondertekend moet worden voordat het ontwikkeld zal 

gaan worden? Met andere woorden: moet het een unaniem besluit zijn of sluiten de 

verschillende verenigingen die het wel willen gezamenlijk een convenant af? 

Namens de VVD-fractie 

Sanneke Vermeulen 



Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

1. Op dit moment is niet bekend hoeveel scholen dit keurmerk hebben. 

2. Als u hiermee verwijst naar het protocol zoals aangegeven in het actieplan integrale veiligheid 

2019. Dit protocol is er voor zover ons bekend op dit moment niet. 

3. Een convenant of protocol zoals bedoeld voor scholen kan uiteraard worden aangepast voor 

andere organisaties zoals sportverenigingen, scouting enz. Het CCV kan worden gevraagd hierin 

mee te denken. Een belangrijke vraag hierbij is “willen deze organisaties een dergelijk protocol”? 

4. Ik zou een convenant of protocol altijd aanbevelen. Het is goed om een helder draaiboek te 

hebben in geval van sociale of fysieke calamiteiten. Uiteraard hebben wij hier een proactieve 

houding in. Ik ben dan ook bereid om tijdens mijn persoonlijke gesprekken met scholen en 

andere organisaties, daar waar nodig, dit onderwerp ter sprake te brengen. 

Tevens hebben wij scholen en andere organisaties in februari 2019 middels een schrijven 

geïnformeerd. In april 2019 zal hier een herinnering op naar het onderwijs en andere 

organisaties worden verzonden. 

5. Een school of organisatie kan als éénpitter een protocol opstellen. Een convenant is sterker en 

dwingender. Hoe meer scholen en organisaties meedoen, hoe groter de urgentie tot naleving. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

René van Ginderen  


