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Inleiding 
 
Per 1 januari 2008 is de gemeentelijke regierol in de Gemeentewet vastgelegd. Gemeenten 
hebben dan ook een verplichting om een nota integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen, 
met daarin strategische doelstellingen.  Maar er zijn meer aanleidingen om een integraal 
veiligheidsbeleidsplan te ontwikkelen. 
De gemeente is regisseur op gebied van veiligheid en komt tot doelen samen met haar 
partners. 
Veiligheid is in onze samenleving een hot item. Gevoelens van onveiligheid veroorzaakt door 
grote verstoringen van de openbare orde zowel internationaal als op landsniveau dragen bij 
aan veranderingen in onze samenleving. Een van de grootste problemen, als het gaat om 
veiligheid, is de roep in onze samenleving voor de vrijheid van handelen in de persoonlijke 
levenssfeer en aan de andere kant de inperking van gedragingen van onder andere de 
buurman. Enerzijds een groeiende afkeer van regels en een roep om afschaffing hiervan en 
tegelijkertijd een roep om regels en dwingende sturing bij elke verstoring waar men hinder 
ondervindt. 
 
De opdracht in de komende jaren wordt een lastige. Hoe kunnen we in het programma 
Veilig deze vicieuze cirkel doorbreken. De uitkomsten van een onderzoek kunnen ons en 
onze partners helpen om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Deze aanpak vraagt om 
een andere houding en gedrag. Ook de inspanningen zullen op een andere manier worden 
ingezet. Alle betrokkenen zullen hun inzet hiervoor moeten plegen. Aan de ene kant het 
verlangen naar realistische cijfers en aan de andere kant de inschatting van het gevoel. Alle 
maatschappelijke instanties in Tynaarlo en burgers moeten betrokken zijn bij het onderwerp 
veiligheid. Het opstellen van een integraal veiligheidsplan kan dan ook alleen maar met deze 
betrokkenen. 
 
Door de ontwikkeling van een strategisch integraal veiligheidsbeleidsplan neemt de 
gemeente duidelijk haar regierol in veiligheid. Daarbij kunnen er bewuste, kaderstellende, 
keuzes worden gemaakt in de aanpak van veiligheidsproblematiek binnen de gemeente op 
basis van een gedegen veiligheidsanalyse. Binnen deze kaders kunnen de actuele 
problemen vanuit jaarlijks opgestelde uitvoeringsplannen concreet aangepakt worden. 
 
Het integraal veiligheidsbeleidsplan 2010-2014 voor de gemeente Tynaarlo zal met gevoel 
voor de realiteit, vanuit breed perspectief (tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied) 
ontwikkelde worden. 
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1. Waarom. 
 
Waarom een integraal veiligheidsbeleidsplan? 
De regie over lokaal integraal veiligheidsbeleid ligt bij het lokale bestuur. Een essentiële 
‘daad van regie’ is het opstellen van een integrale veiligheidsnota. Via deze nota kan de 
gemeente immers communiceren welke doelen zij wil bereiken en hoe zij dat samen met 
haar partners denkt te bewerkstelligen. Met behulp van de nota kan de gemeente de 
aanpak daadwerkelijk regisseren. 
Vanuit allerlei beleidsterreinen zijn er partners actief met elk hun eigen kennis en ervaring op 
het gebied van veiligheid. Het grote aantal partners en initiatieven brengt het risico van een 
versnipperde aanpak met zich mee. Om een versnipperde aanpak van veiligheid te 
voorkomen, moeten gemeenten de regie voeren over het lokaal veiligheidsbeleid. Zo kan de 
samenhang tussen de verschillende initiatieven geborgd worden en geeft de gemeente 
sturing aan de uitvoering daarvan. 
 

Investering op maat. 
Dat veiligheid een belangrijk onderwerp is, behoeft geen betoog. Leefbaarheid en 
veiligheid hangen nauw met elkaar samen. Een goede, effectieve investering in 
veiligheid is dus nodig. Zo’n investering is alleen mogelijk met een brede blik op het 
hele veiligheidsveld, waarbij alle aspecten in overweging kunnen worden genomen. 
Een smallere insteek mist mogelijkheden, vergeet partners en maakt een goede 
afweging onmogelijk. 

 
Achterstand ten opzichte van omliggende gemeenten. 
Veel gemeenten maken werk van veiligheid en ontwikkelen integraal 
veiligheidsbeleid. Een gemeente die, die slag niet maakt, loopt het risico dat de 
onveiligheid haar kant op komt. Criminaliteit en onveiligheid zoeken namelijk de weg 
van de minste weerstand. 

 
Beslagen ten ijs. 
Onveiligheid is een weerbarstig verschijnsel; het kan plotseling opduiken en 
vervolgens hardnekkig aanwezig blijven. Het is dan beter de zaken al op een rij te 
hebben en vanuit een duidelijk kader te kunnen handelen. 

 
Veiligheid vereist onderhoud. 
Met veiligheidsbeleid zijn de gemeente en haar partners beter in staat alert op on-
veiligheid in te spelen. Onveiligheid kan plotseling opduiken, maar het kan ook 
voorkomen worden. Het is dan wel nodig de bedreigingen regelmatig op een rij te 
zetten, de mogelijkheden van de gemeente en haar partners regelmatig te 
overwegen en op basis daarvan op maat en tijdig te interveniëren. Integraal 
veiligheidsbeleid is een prima manier om de onveiligheid in het gareel te houden en 
periodiek het vereiste onderhoud te plegen. Een veilige gemeente kan zo veilig 
blijven. 
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2. Wat. 
 
Wat is integrale veiligheid? 
Integrale veiligheid is de benadering van een veiligheidsprobleem vanuit een breed 
perspectief, langs 4 lijnen: 
• Tijd, dat wil zeggen, geen veiligheidsprobleem is een momentopname het is altijd een 

oorzaak-gevolg keten. 
• Ruimte, want veiligheidsproblemen zijn zelden een lokaal probleem, ze overschrijden al 

snel grenzen, lokaal-regionaal-landelijk-internationaal. 
• Sociale netwerken, veiligheidsproblemen strekken breed uit waarbij samenwerking 

noodzakelijk is. 
• Kennis gebied, aan een probleem zitten altijd een aantal specifieke kanten. De integrale 

benadering is, oplossingen voor een probleem zoeken vanuit verschillende invalshoeken 
die elkaar aanvullen. 

 
Wat is het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente? 
Het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente is er op gericht om op een systematische 
en samenhangende manier te werken aan behoud of verbetering van veiligheid in al haar 
facetten, onder de coördinatie, regie en sturende rol van het lokale bestuur. Integraal 
verwijst zowel naar de organisatorische als inhoudelijke aspecten van het veiligheidsbeleid. 
Integraal veiligheidsbeleid is veiligheidsbeleid dat alle veiligheidsvelden bestrijkt, interne en 
externe partners bij de aanpak betrekt en ook de organisatorische borging van het beleid 
regelt. Een manier om het hanteerbaar te maken en het tegelijk af te bakenen, is door te 
werken met veiligheidsvelden: 

• Veilige woon- en leefomgeving 
• bedrijvigheid en veiligheid 
• jeugd en veiligheid 
• fysieke veiligheid 
• integriteit en veiligheid 

 
Integrale veiligheid probeert alle facetten van veiligheid bijeen te brengen in een beleid, 
waarbij alle betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiligere samenleving. 
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3. Wie 
 
Partners in veiligheid. 
Partners betrokken bij de beleidsontwikkeling moeten zorgvuldig gekozen worden. Omdat wij 
gaan werken met de zogenaamde lightversie zal het aantal partners in de werkgroep 
beperkt worden. Voor de handliggende  en in de ontwikkeling van dit beleid onmisbare 
partners zijn: 
 
• Politie; de politie heeft op bijna alle veiligheidsthema’s een taak. De politie verzamelt veel 

informatie over de lokale criminaliteit, heeft via de wijkagenten goed zicht op wat er 
speelt en heeft bij veel veiligheidsproblemen repressieve maar vaak ook preventieve 
taken. De politie ook toezichthoudende en controlerende taken en houdt ze zich bezig 
met de bestrijding van winkeldiefstal en dergelijke criminaliteit en met de veiligheid in 
uitgaansgebieden en op bedrijventerreinen. 

 
• Woningbouwverenigingen; zij zijn verantwoordelijk voor een flink deel van de 

woningvoorraad, maar spelen daarnaast ook een steeds actievere maatschappelijke rol, 
in het veilig en leefbaar maken van de woonomgeving. Ze beschikken over informatie 
vanuit leefbaarheidonderzoeken. 

 
• Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW); Het AMW fungeert veelal als voorpost voor 

zwaardere hulpverlening, waardoor ze in aanraking komen met allerhande problematiek 
van (huiselijk) geweld tot verslavingen en schulden. 

 
• GGD; De GGD heeft diverse afdelingen die een rol kunnen spelen in het IVB: de 

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), 
infectieziektebestrijding, medische milieukunde (bij risico’s van gevaarlijke stoffen), 
openbare geestelijke gezondheidszorg ( hulp aan kwetsbare personen) en 
jeugdgezondheidszorg. 

 
• HVD; De Hulpverleningsdienst Drenthe is de gemeenschappelijk regeling waaronder de 

GHOR en regionale brandweer Drenthe samenvallen. De GHOR wordt ingezet bij 
ongevallen en rampen en moet dus voldoende zijn ingespeeld op eventuele gezondheid 
risico’s, maar wordt ook betrokken  bij de voorbereiding van evenementen en bij 
beleidsmatige afwegingen in het kader van externe veiligheid en rampenbestrijding.  De 
regionale brandweer is vaak betrokken bij het gemeentelijke rampenplan en eventuele 
rampenbestrijdingsplannen. Tevens verzorgt de regionale brandweer vaak op lokaal 
niveau de pro-actie en preventie. Dat betekent dat de regionale brandweer goed zicht 
heeft op brandveiligheid en andere risicofactoren op het terrein van fysieke veiligheid. 

 
• Ondernemers(verenigingen); Vooral horecaondernemers, spelen een belangrijke rol  in 

de veiligheid van uitgaansgebieden en het gebruik van alcohol onder jongeren. 
Daarnaast zijn horecaondernemers goed op de hoogte van wat er lokaal speelt. Zij 
kunnen aangeven met welke veiligheidsproblemen de lokale bedrijven te maken 
hebben en kunnen een rol spelen bij oplossingen, zoals de beveiliging van 
bedrijventerreinen, de aanpak van kleine criminaliteit en overlast en het creëren van 
veilige uitgaansgebieden. Daarnaast hebben ondernemers  een verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid van klanten respectievelijk omwonenden. 

 
• OM; Het openbaar ministerie komt in beeld wanneer strafbare feiten gepleegd zijn. Voor 

de gemeente zijn ze een belangrijke partner omdat het OM veel informatie heeft over 
zichtbare en verborgen criminaliteit. Tevens dienen de prioriteiten van gemeente en OM 
overeen te komen, zodat de aanpak van belangrijke problemen op elkaar afgestemd is. 
Vooral in grotere gemeenten kan het OM een rol spelen in de werkgroep IVB. 
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• TRIAS; Het jongerenwerk kent verschillende typen: tienerwerk (voor circa 12- tot 16-
jarigen), locatiegebonden jongerenwerk (in jeugdsosen e.d.) en ambulant jongerenwerk 
(bijv. straathoekwerk). Het jongerenwerk speelt een belangrijke rol in het signaleren van 
problemen bij jongeren en groepen jongeren en het bieden van vrijetijdsbesteding, 
informatie en lichte hulpverlening. 

 
 
 
 Veilige woon-  en 

leefomgeving 
Jeugd en 
veiligheid 

Fysieke veiligheid 

Afd. BMV X X X 
Afd. BJC (comm.) X X X 
Afd. GW X   
Afd. B&P X X  
Afd. OBT X  X 
    
Politie X X  
HVD   X 
TRIAS X X  
Ondernemers X X  
AMW X   
Woningbouw X   
OM X X  
GGD X X  
    
 Betrokkenheid van interne en externe partners per veiligheidsveld. 
 
Convenant. 
Omdat er geen institutionele, hiërarchische afdwinging van prestaties mogelijk is,  wordt aan 
de deelnemende partijen in de werkgroep gevraagd  een convenant af te sluiten. Een 
convenant onderstreept de intentie van de partijen om het proces tot een goed einde te 
brengen. De partijen voelen zich dan toch meer gebonden aan gemaakte afspraken. Een 
model convenant dat inhoudelijk goed aansluit bij de kernbeleidmethode is als bijlage 
bijgevoegd. 
 
Betrokkenheid bewoners. 
De bewoners worden indirect betrokken bij de beleidsontwikkeling. Zij kunnen hen mening 
weergeven in het subjectieve veiligheidsonderzoek. Daarnaast laten zij zich deels 
vertegenwoordigen door de deelnemers in de werkgroep en door de gemeenteraad. 
 
Betrokkenheid van de raad. 
De raad kan speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling en vaststelling van het beleid op 3 
momenten. 

1. Via deze startnotitie geeft de raad opdracht aan het college om een integraal 
veiligheidsbeleidsplan te ontwikkelen, en binnen welke kaders dat moet gebeuren. 

2. Verder is de raad aan zet bij het vaststellen van de prioriteiten. 
3. En de raad stelt de kadernota vast. 

 
Verder heeft  de raad een controleerden functie ten behoeve van het uitvoeringspro-
gramma dat door het college wordt vastgesteld. 
Zie ook het schema op pagina 8. 
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4. Hoe 
 
Bestaand veiligheidsbeleid. 
Integraal veiligheidsbeleid is niet nieuw voor de gemeente Tynaarlo. Al enkele jaren bestaat 
er een (integraal)veiligheidsplan. De eerste jaren werd dit plan voornamelijk gevuld met de 
beleidsprioriteiten van de regionale politie, aangevuld met de inspanningsverplichtingen van 
de overige partners in veiligheid. Hier is met de komst van het veiligheidsplan 2009 
verandering in gekomen. Dit plan heeft als basis het veiligheidsplan Drenthe. In dit plan staan 
alle inspanningsverplichtingen genoemd van de partners in veiligheid onderverdeeld in de 
vijf veiligheidsvelden van de kernbeleidmethode. Het veiligheidsplan 2009 vormt dus de 
overgang tussen de ‘oude’ plannen en het nieuwe integrale veiligheidsbeleid voor een 
periode van 4 jaar. Het veiligheidsplan 2009 kan gezien worden als een voorloper op de 
jaarlijkse uitvoeringsplannen bij de te ontwikkelen kadernota. 
 
Veiligheidsanalyse. 
Als basis van dit integrale veiligheid beleid zal er een veiligheidsanalyse uitgevoerd worden. 
Deze analyse wordt gevormd door een onderzoek onder de burgers van de gemeente 
Tynaarlo naar de subjectieve veiligheid in opdracht van de gemeenteraad of college, en 
door een objectieve criminaliteitsbeeldanalyse opgesteld door de politie. 
 
Inhoudelijke bestanddelen van het beleid. 
De methode Kernbeleid Veiligheid gaat uit van een veiligheidsbeleid dat vijf 
veiligheidsvelden bestrijkt: 

• 'veilige woon- en leefomgeving'; 
• 'bedrijvigheid en veiligheid'; 
• 'jeugd en veiligheid'; 
• 'fysieke veiligheid'’; 
• 'integriteit en veiligheid'. 

Binnen deze veiligheidsvelden worden thema's onderscheiden. Omdat wij een relatief veilige 
gemeente zijn met geringe omvang, en kiezen voor de zgn. light versie hoeven/kunnen alle 
veiligheidsvelden niet volledig uitgeschreven te worden. Wij kunnen samen met de partners 
in veiligheid ook niet alles tegelijk aanpakken. Daarom zal er vooraf een keus moeten 
worden gemaakt welke veiligheidsvelden of onderwerpen in ieder geval uitgewerkt moeten 
worden. Deze keus zal een globale keus moeten worden omdat de afweging op basis van 
de rapporten over objectieve en subjectieve veiligheid pas in juni 2009 gereed zijn. Omdat 
de verschillende velden veel thema’s in zich hebben is het zuiver genoeg om nu al een keus 
te maken in velden en na uitkomst van de rapport te prioriteren in thema’s. 
 
Kadernota en uitvoeringsplannen. 
In eerste instantie wordt er een kadernota vervaardigd, die na vaststelling door de raad 
wordt geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma. De kadernota bevat de hoofdlijnen 
van het beleid, geldt voor een periode van vier jaar en is het kader voor de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s. 
(De raad stelt de kadernota en dus het beleidskader vast.) Een format van de kadernota die 
inhoudelijk aansluit op de kernbeleidmethode is als bijlage bijgevoegd. 
In de uitvoeringsprogramma’s staan de details over de uitvoering, inclusief o.a. de precieze 
planning, acties, middelen en capaciteit. Dit programma wordt in voor 1 jaar vastgesteld. De 
uitvoeringsprogramma’s worden door het college vastgesteld en vervolgens ter kennisname 
aan de raad voorgelegd. De raad stelt de programma’s niet vast maar kan er wel moties 
over aannemen. 
Tegen het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats, wordt het beleidskader opnieuw 
tegen het licht gehouden en wordt een nieuw programma opgesteld. 
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Aansluiting politiebeleid op het gemeentelijk veiligheidsbeleid 
De politie werkt met meerjarige strategische plannen en operationele jaarplannen. De 
afstemming tussen het politiebeleid en het gemeentelijk veiligheidsbeleid gebeurt via de 
werkgroepbijeenkomsten en de kadernota zelf. De gemeentelijke kadernota vormt met het 
uitvoeringsprogramma, het vertrekpunt voor de werkplannen van de politie: op welke items 
moet worden ingezet, hoe de samenwerking met partners eruitziet, etc. Het politiebeleid sluit 
aan op het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Aan de andere kant kan de politie in 
werkgroepbijeenkomsten aangeven welke landelijke en regionale prioriteiten aan de orde 
zijn en welke implicaties dat heeft voor de lokale beschikbaarheid van politiecapaciteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Raadsuitspraak 

(startnotitie) 
  

     
2   Samenstelling 

werkgroep 
 

     

3   Startbijeenkomst  

     
4  Vaststellen prioriteiten Behandeling 

beleidsvragen 
1 t/m 20 

Onderzoek 
subjectieve 
veiligheid 

     
5   Opstellen kadernota  

     
6  Vaststellen kadernota   

     
7 Opstellen /  vaststellen 

1e Uitvoeringsprogramma  
   

     
8  Controle 

uitvoeringsprogramma 
  

     
9 Uitvoeringsfase 

 

Raad 

Ambtelijk apparaat Externe Partners 

Inwoners 

College 

Werkgroep 

 
Schematische weergave van het beleidsontwikkelingsproces. 
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5. Wanneer 
 
Termijnen. 
Het integraal veiligheidsbeleidsplan zal ontwikkeld worden voor de periode 2010-2014. Dat 
geeft het college een jaar de tijd dit beleid te ontwikkelen. Het sluit mooi aan bij de nieuwe 
raadsperiode. Veder dit sluit aan bij de inwerkingtreding van de bestuurlijke strafbeschikking 
OM(vanaf 2010) waarover, in kader van handhaving doelstellingen zullen worden 
opgenomen in het veiligheidsbeleidsplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning. 
 
 
 
 
 

Stap Wat Wie Hoe 

1 Raadsuitspraak op 
basis van startnotitie 

- AOV 
- College 
- Raad 

1.1 AOV stelt startnotitie op 
1.2 College brengt startnotitie in de raad 
1.3 Raad stelt startnotitie vast 

2 Samenstelling van 
de werkgroep 

- AOV 
- Portefeuillehouder 

2.1 AOV stelt lijst van deelnemers op 
2.2 Bespreking met portefeuillehouder 
2.3 Benadering/uitnodiging deelnemers 

3 Startbijeenkomst 
werkgroep 

- AOV 
- Portefeuillehouder 
- Werkgroep kernbeleid 

3.1 AOV bereidt bijeenkomst voor 
3.2 Bijeenkomst met werkgroep 

4 Behandeling 
beleidsvragen 1 t/m 
9 door de 
werkgroep 
 
Vaststellen 
prioriteiten door de 
raad 
 
Behandeling 
beleidsvragen 10 
t/m20 door de 
werkgroep 

- Werkgroep kernbeleid 
- AOV 
- College 
- Raad 
- RUG 
- Politie 
 

4.1 Sessie(s) werkgroep: beleidsvragen 1-
9 
4.2 Onderzoek subjectieve veiligheid 
door RUG 
4.3 CBA door politie 
4.4 College brengt rapporten in de raad 
4.5 Raad stelt prioriteiten vast 
4.6 Voorbereiding door AOV van 
beleidsvragen 10/15 
4.7Sessie(s) werkgroep: beleidsvragen 
10-20 
 

5 Opstellen kadernota - AOV 
- Werkgroep kernbeleid 

7.1 AOV redigeert kadernota 
7.2 Consultatie werkgroepleden 

6 Vaststelling 
kadernota door de 
raad 

- College 
- Raad 

9.1 College brengt kadernota in de raad 
9.2 Behandeling kadernota door de 
raad 

7 Opstellen 
uitvoeringsprogram
ma 

- AOV 
- College 

10.1 AOV stelt programma op 
10.2 Consultatie collega-ambtenaren 
10.3 College stelt programma vast 

8 Controle 
uitvoeringsprogram
ma door de raad 

- College 
- Raad 

11.1 College brengt programma in de 
raad 
11.2 Raad controleert programma (evt. 
moties) 

9 Uitvoeringsfase - AOV 
- Werkgroep kernbeleid 
- College 
- Raad 

12.1 Uitvoering door betrokken partijen 
12.2 Evaluatie na 1 jaar door AOV en 
eventueel de werkgroep kernbeleid 
12.3 Opstellen nieuw 
uitvoeringsprogramma door AOV en 
collega-ambtenaren 
12.4 Vaststelling uitvoeringsprogramma 
door college 
12.5 College brengt programma plus 
evaluatie in de raad 
12.6 Raad controleert programma (evt. 
moties + evt. bijstelling kadernota) 
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6. Wat kost het. 
 
Randvoorwaarden: capaciteit en middelen 
De light-versie van het 12 stappenplan, die wij zullen gebruiken is het minimale scenario. In 
deze werkwijze vinden minder werkgroepbijeenkomsten plaats, is de veiligheidsanalyse 
bescheidener van opzet en neemt de ambtenaar integrale veiligheid meer zelfstandige 
beslissingen bij de realisatie van de nota. 
Het volgen van de kernbeleidmethode vraagt om een behoorlijke tijdsinvestering. Daar staat 
tegenover dat de beleidsontwikkeling dan grondig wordt aangepakt, onder meer op basis 
van een veiligheidsanalyse. Bovendien wordt daarbij tegelijk aan het draagvlak bij de 
partners gewerkt. 
 
De ontwikkeling van het integraal veiligheidsbeleidsplan vraagt  ongeveer 300 uur capaciteit 
van de ambtenaar integrale veiligheid. In deze raming zijn begrepen het opstellen van de 
startnotitie, het voorbereiden van en deelnemen aan werkgroepbijeenkomsten en het 
schrijven/redigeren van de kadernota. Het realiseren van het eerste uitvoeringsprogramma is 
daarin meegerekend. Ook de benodigde capaciteit van interne partners i.v.m. consultatie 
en deelname aan werkgroepen is geraamd op ongeveer 50 uur per deelnemer. Schatting 
op basis van maximaal 10 bijeenkomsten á 2 uur en voor- en nawerk 3 uur per bijeenkomst. 
De hoeveelheid benodigde bemiddelen hangt af van de keuzes die gemaakt worden. 
Middelen die in de ontwikkeling beschikbaar moeten zijn met name bestemd voor de 
veiligheidsanalyse, subjectief veiligheidsonderzoek  € 20.000,--. Verder valt te denk aan no 
nader te bepalen kosten voor communicatie. 
 
Intern 
Functionaris Afdeling Aantal uren middelen  
AOV BMV 300   
Beleidsmedewerker B&P 50   
 GW 50   
 OT 50   
Adviseur BJC 50 p.m.  
     
 
Extern 
Functionaris Organisatie Aantal uren   
 Politie 50   
 HVD 50   
 Ondernemers 25   
 TRIAS 25   
 OM 10   
 Woningbouw 

ver. 
25   

 AMW 25   
Onderzoekers   20.000,=  
     
 


