
 

Raadsvergadering d.d. 16 juni 2009 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 juni 2009 
 
Onderwerp:   Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVB) 2010-2014  
 
Portefeuillehouder:   F.A. Van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: M.Holsappel 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 955 
E-mail adres:   m.holsappel@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:      
   1. De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVB) 2010-2014 vaststellen. 
   2. Het college opdracht te geven het IVB 2010 – 2014 te ontwikkelen. 
 
Bijlagen:     

- raadsbesluit (bijgevoegd)   
- startnotitie (bijgevoegd) 

 
 

TOELICHTING 

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. 
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 (IVB 2010-2014) zal met 
gevoel voor de realiteit, vanuit breed perspectief (tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied) 
ontwikkeld worden 
 

Vervolgprocedure 

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 be-
hulp van de nota kan de gemeente de aanpak daadwerkelijk regisseren. 
 Op verschillende cruciale momenten, vaststellen startnotitie, vaststellen beleidsprioriteiten, vaststellen 
kadernota en controle van het uitvoeringsprogramma wordt de Raad betrokken bij de ontwikkeling van dit 
beleid. 
 
 



 

 

Financiële consequenties 

De ontwikkeling van het intergraal veiligheidsbeleidsplan loopt niet gelijk met de planning en control 
cyclus. De basis voor de ontwikkeling vorm het onderzoek naar subjectieve veiligheid. De kosten van dit 
onderzoek, 20.000,= euro zijn gereserveerd in de voorjaarsnota 2009.  
Verder kan het integraal veiligheidsbeleidsplan leiden tot herallocatie van middelen of tot extra aanvraag. 
Dat is nu nog niet te overzien. Verder zijn er buiten de personele inzet zoals genoemd in de startnotitie 
geen hoge kosten te verwachten voor de ontwikkeling van deze kadernota. 

Adviezen 

Niet van toepassing 

Gevraagd besluit 

1.   De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVB) 2010-2014 vaststellen. 
2. Het college opdracht te geven het IVB 2010 – 2014 te ontwikkelen. 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester. 
 
 
mw. drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


