
 

Raadsvergadering d.d. 24 november 2009 agendapunt 7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 10 november 2009 
 
Onderwerp:   Kadernota Integrale veiligheid 2010-2014  
 
Portefeuillehouder:   F. A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: M. Holsappel 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 955 
E-mail adres:   m.holsappel@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Instemmen met de voorgestelde prioriteiten 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Analyse en aanbeveling ten behoeve van prioriteitstelling kadernota integrale veiligheid 
    (bijgevoegd) 
-   Rapportage veiligheidsgevoelens in Tynaarlo (bijgevoegd) 
    
 

TOELICHTING 

In de startnotitie ‘ Veilig zijn en veilig blijven’  is weergegeven dat u nauw wordt betrokken bij de vorming 
van de kadernota integrale veiligheid 2010-2014. Door u de prioriteiten te laten stellen binnen deze 
kadernota wordt invulling gegeven aan de betrokkenheid en wordt er gewerkt conform de voorgestelde 
procedure. Verder heeft u te kennen gegeven dat u een voorzet wilt ontvangen met betrekking tot de 
prioriteitstelling binnen de kadernota integrale veiligheid. In de onderliggende notitie wordt deze voorzet 
gegeven. 
 

Inleiding 

In de analyse worden de feiten uit de rapportage van Pro Facto BV “Veiligheidsgevoelens in Tynaarlo” 
gelegd naast het aantal geregistreerde incidenten bij de regiopolitie Drenthe binnen de gemeente 
Tynaarlo.  De analyse vormt de basis voor de prioriteitstelling in de kadernota ‘Veilig zijn en veilig blijven’. 
 
Op basis van deze analyse is de aanbeveling om bij de vorming van het veiligheidsbeleid de aandacht te 
richten op de volgende onderwerpen: 
 

• Veilige woon- en leefomgeving; Woninginbraak 
• bedrijvigheid en veiligheid; Uitgaan / Horeca 
• jeugd en veiligheid; Overlastgevende groepen en Alcohol&Drugs 
• fysieke veiligheid ; Verkeersveiligheid 

 

Vervolgprocedure 

Na veststelling van de prioriteiten kunnen strategische doelstellingen worden bepaald en het flankerende 
beleid wordt getoetst. 
 



 

 
 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 

Adviezen 

Op basis van deze analyse waarin het veiligheidsgevoel in Tynaarlo is afgezet tegen het aantal 
geregistreerde incidenten is de aanbeveling om bij de vorming van het veiligheidsbeleid de aandacht te 
richten op de volgende onderwerpen: 
 

• Veilige woon- en leefomgeving; Woninginbraak 
• bedrijvigheid en veiligheid; Uitgaan / Horeca 
• jeugd en veiligheid; Overlastgevende groepen en Alcohol&Drugs 
• fysieke veiligheid ; Verkeersveiligheid 

 

Gevraagd besluit 

Instemmen met de voorgestelde prioriteiten 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


