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Raadsvergadering d.d. 16 februari 2010 agendapunt 10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 februari 2010 
 
Onderwerp:   Kadernota Integrale Veiligheid 2010-2014  
 
Portefeuillehouder:   F.A. Van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. Holsappel 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 955 
E-mail adres:   m.holsappel@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:          De Kadernota Integrale Veiligheid 2010-2014 vaststellen. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Kadernota 2010- 2014 (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

 
Met een strategisch integraal veiligheidsbeleidsplan neemt de gemeente duidelijk haar regierol in 
veiligheid. Daarbij zijn er bewuste, kaderstellende, keuzes 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. 
Op basis van de veiligheidsanalyse liggen de beleidsprioriteiten van de gemeente Tynaarlo de komende 
vier jaar op vier veiligheidsvelden: 

• Veilige woon- en leefomgeving; 
• Bedrijvigheid en veiligheid;  
• Jeugd en veiligheid; 
• Fysieke veiligheid. 

 
Het integraal veiligheidsbeleidsplan 2010-2014 voor de gemeente Tynaarlo is met gevoel voor de 
realiteit, vanuit breed perspectief (tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied) ontwikkeld. De regie 
over lokaal integraal veiligheidsbeleid ligt bij het lokale bestuur. Een essentiële ‘daad van regie’ is het 
opstellen van een integrale veiligheidsnota. Met behulp van deze nota kan de gemeente de aanpak daad-
werkelijk regisseren. Zo kan de samenhang tussen de verschillende initiatieven geborgd worden en geeft 
de gemeente sturing aan de uitvoering daarvan. Met een integraal veiligheidsbeleid zijn de gemeente en 
haar partners beter in staat alert op onveiligheid in te spelen. 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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Vervolgprocedure 
 
Binnen deze kaders kunnen de actuele problemen vanuit jaarlijks opgestelde uitvoeringsplannen 
concreet aangepakt worden. 
 

Financiële consequenties 
 
Binnen bestaande budgetten. 

Gevraagd besluit 
 
De Kadernota Integrale Veiligheid 2010-2014 vaststellen. 

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


