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1. WAAROM  

 

Het veiligheidsdomein is volop in beweging. De afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen 
plaatsgevonden die effect hebben op het integraal veiligheidsbeleid van  gemeenten. De nationalisering van de 
politie en  regionalisering van de brandweer zijn twee voorbeelden van organisatorische ontwikkelingen die 
vragen om een sterkere regierol van de gemeente. Daarnaast hebben zich op landelijk en regionaal niveau 
verschillende onderwerpen aangediend. Deze onderwerpen hebben onze gemeente in meer of mindere mate 
ook aangedaan; evenementenveiligheid, de aanpak van mensenhandel, jihadisme en radicalisering en de 
huisvesting van zedendelinquenten. Daarnaast is er aandacht voor de opkomst van de zogeheten Outlaw 
motorgangs (Omg’s) en heeft de wijziging in de drank & horecawet gezorgd voor een extra handhavingstaak 
voor gemeenten. Ook de komst van de drie transities heeft gevolgen voor het veiligheidsdomein. 

Het college van burgemeester  en wethouders is primair verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid 
binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders geeft hier uitvoering aan door het 
opstellen van een kadernota integraal veiligheidsbeleid. Het huidige veiligheidsbeleid (2010) en de daarin 
genoemde prioriteiten sluiten niet meer voldoende aan bij de praktijk en de genoemde ontwikkelingen 
waardoor een actualisatie noodzakelijk is.   

Gelet hierop komen wij met een startnotitie integraal veiligheidsbeleid. In deze startnotitie beschrijven wij de 
weg naar een nieuw veiligheidsbeleid. 
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2. WAT 

 

Veiligheid is een begrip waar iedereen een gevoel bij heeft. Dit geldt ook voor het gevoel van ‘’onveiligheid’’. 
Beide worden geduid in de termen subjectieve en objectieve veiligheid. Subjectieve veiligheid gaat over de 
beleving en het gevoel van veiligheid, die burgers ervaren. Objectieve veiligheid krijgt zijn uiting in cijfers, of 
wel feitelijke registratie van hetgeen dagelijks in onze maatschappij gebeurd. Deze cijfers worden geregistreerd 
door o.a. de Nationale politie of de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s).  

Het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente heeft als doel om op een systematische en samenhangende 
manier te werken aan behoud of verbetering van veiligheid in al haar facetten. Dit alles onder de coördinatie, 
regie en sturende rol van het lokale bestuur. Integraal verwijst zowel naar de organisatorische als inhoudelijke 
aspecten van het veiligheidsdomein. Kortom, integraal veiligheidsbeleid is beleid dat alle veiligheidsvelden 
bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en ook de organisatorische borging van het beleid 
regelt. De VNG heeft een uniform model ontwikkeld om integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen; het 
Kernbeleid Veiligheid. Het veiligheidsdomein wordt hierin in vijf veiligheidsvelden onderverdeeld: 

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

Het integraal veiligheidsbeleid zal overeenkomstig het Kernbeleid Veiligheid worden opgezet. In eerste 
instantie voor de duur van vier jaar. Om te komen tot integraal veiligheidsbeleid hanteren wij de volgende 
uitgangspunten: 

 Regierol ligt bij de gemeente Tynaarlo; 
 Actief betrekken inwoners; samen werken aan veiligheid; 
 Veiligheid is een college aangelegenheid en dus ook een zaak van het management; 
 Acteren aan de voorkant van de problematiek, repressief doorpakken; 
 Actieve rol raadsleden; 
 Een pragmatische en op de praktijkgerichte benadering. 

Alvorens te komen tot een nieuw integraal veiligheidsbeleid dient het college van burgemeester en 
wethouders een opdracht te krijgen van de gemeenteraad. Door middel van deze startnotitie wordt invulling 
geven aan deze opdracht. Het beleidskader wordt vervolgens na vaststelling door de gemeenteraad 
geconcretiseerd in uitvoeringsprogramma’s. Een programma wordt ieder jaar geschreven en ook voor een jaar 
vastgesteld. Tegen het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats. 
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2. WIE  
Betrokkenheid organisaties/instellingen 
Vanuit diverse beleidsterreinen zijn partners actief met elk hun eigen kennis en ervaring op het gebied van 
veiligheid. In de gemeente Tynaarlo zijn dit in elk geval: 
 
Organisaties/ instellingen  in veiligheid  
Wie   
Nationale 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. 

GGD  De GGD heeft diverse afdelingen die een rol kunnen spelen in het IVB: de Geneeskundige 
Hulpverlening in de regio (GHOR), infectieziektebestrijding, medische milieukunde (bij risico’s 
van gevaarlijke stoffen), openbare geestelijke gezondheidszorg ( hulp aan kwetsbare personen) 
en jeugdgezondheidszorg. 

Veiligheidsregio 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.  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. 

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 leefbaarheidsonderzoeken. 

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. 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG is de plek waar ouders, verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals en andere 
betrokkenen terecht kunnen. Het CJG  geeft antwoord op alle vragen over opvoeden en 
opgroeien. 

Openbaar Ministerie (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. 

Ondernemersverenigingen 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. 

TRIAS Het jongerenwerk kent verschillende typen: tienerwerk (voor circa 12- tot 16-jarigen), locatie 
gebonden 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. 

Boa’s  Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. 
Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de 
openbare orde en veiligheid. Tevens worden ze ingezet op de handhaving van de diverse 
wetgeving zoals de drank& horecawet. 

 
 
De organisaties/instellingen worden gevraagd te participeren in een werkgroep. Gelet op het aantal externe 
partners zal hierin een keuze gemaakt moeten worden. Sleutelfunctionarissen zullen gevraagd worden de 
acties binnen hun organisatie en netwerk uit te zetten en uit te dragen. 
 
Omdat er geen institutionele, hiërarchische afdwinging van prestaties mogelijk is, wordt aan de deelnemende 
organisaties/instellingen gevraagd  een convenant af te sluiten. Een convenant onderstreept de intentie van de 
partijen om het proces tot een goed einde te brengen. Het helpt alle partijen om gemaakte afspraken na te 
komen en indien nodig elkaar hierop te wijzen. 
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Betrokkenheid inwoners en gemeenteraad 
Naast deze organisaties en instellingen spelen inwoners en de gemeenteraad een belangrijke rol. Zij geven o.a. 
belangrijke informatie over de leefbaarheid in de woonomgeving.  
 
Bewoners worden direct betrokken bij de beleidsontwikkeling. Zij kunnen, door deel te nemen aan een 
werkgroep, meepraten, meedenken en bouwstenen leveren voor het nieuwe integraal veiligheidsbeleid en 
betrokken blijven bij de uitvoering.  We streven naar een juiste mix van inwoners en ondernemers. 
 
De raad speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling en vaststelling van het beleid. Deze rol valt op te splitsen in 
een ‘procesmatige rol’ waarin drie vaste momenten te kenmerken zijn namelijk; 
 

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 gemeenteraad stelt de kadernota vast. 

 
Verder heeft de gemeenteraad een controlerende functie ten behoeve van het uitvoeringsprogramma dat door 
het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. 
 
Daarnaast vragen we een ‘inhoudelijke rol’ van (vertegenwoordigers) van de gemeenteraad. Door zitting te 
nemen in een werkgroep willen we op veiligheidsthema’s de inhoudelijke dialoog voeren. De werkgroep zal 
aldus bestaan uit een afvaardiging van inwoners, ondernemers en gemeenteraadsleden.  
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3. HOE  
 
 
Bestaand veiligheidsbeleid 
Integraal veiligheidsbeleid is niet nieuw voor de gemeente Tynaarlo. Het bestaande beleidsplan met de titel ‘’ 
veilig zijn en veilig blijven’’ is vastgesteld in 2010 en is aan vervanging toe. Zoals eerder aangegeven is het 
landschap binnen het veiligheidsdomein de afgelopen jaren op meerdere onderdelen veranderd. Het huidige 
veiligheidsbeleid (2010) en de daarin genoemde prioriteiten sluiten niet meer voldoende aan bij de praktijk en 
de eerder genoemde ontwikkelingen waardoor een actualisatie noodzakelijk is. Met de ontwikkeling van een 
nieuw veiligheidsbeleid zullen de nieuwe ontwikkelingen in het veiligheidsdomein meegewogen worden in de 
beleidsprioriteiten. 
 
Veiligheidsanalyse 
Als basis van het integraal veiligheidsbeleid zal een veiligheidsanalyse uitgevoerd worden. Deze analyse wordt 
op elk van de vijf genoemde veiligheidsvelden toegepast.  Geanalyseerd wordt onder meer welke problematiek 
per veiligheidsveld aan de orde is, hoe de huidige aanpak en de aanpak in de afgelopen tijd eruit heeft gezien. 
De analyse zal moeten uitwijzen welke verbetermogelijkheden er zijn. Als bron gebruiken we politiegegevens 
en gegevens van de landelijke veiligheidsmonitor en houden we gesprekken met de leden van de twee nog te 
vormen werkgroepen over de accenten en effecten in de huidige aanpak. 
 
Inhoudelijke bestanddelen van het beleid 
Het integraal veiligheidsbeleid wordt opgezet volgens het Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Deze methode 
bestrijkt de eerder genoemde vijf veiligheidsvelden: 
 

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

 
Binnen deze veiligheidsvelden worden thema's onderscheiden. Op basis van de veiligheidsanalyse wordt 
vervolgens een prioritering aangebracht in de veiligheidsvelden. Hierin ligt de keuze voor het aantal 
veiligheidsvelden vrij. Echter, het is raadzaam reële/haalbare prioriteiten te stellen die het gewenste effect 
bereiken.  De voorkeur ligt dan ook om een minimum van twee en een maximum van vier beleidsprioriteiten te 
stellen. Per veiligheidsveld zijn  diverse thema’s te benoemen waarop de accenten komen te liggen. 
 
Kadernota en uitvoeringsplannen 
In eerste instantie wordt 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. 
 
In de uitvoeringsprogramma’s staan de details over de uitvoering, inclusief o.a. de precieze planning, acties, 
middelen en capaciteit. Dit programma wordt  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.  
 
Aansluiten bij flankerend beleid 
Bij de totstandkoming van het nieuwe integraal veiligheidsbeleid is het van belang dat aansluiting wordt 
gezocht bij flankerend beleid van de gemeente Tynaarlo, nationale politie, Veiligheidsregio Drenthe en andere 
gemeenschappelijke regelingen.  
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Veelal van deze beleidsdocumenten vloeien voort uit een wettelijke verplichting en hebben effect op één van 
de vijf veiligheidsvelden. Dit zijn bijvoorbeeld: 
 

o Regionaal beleidsplan politie Noord Nederland; 
o Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Drenthe; 
o Regionaal crisisprofiel Veiligheidsregio Drenthe; 
o Handhavingsplan gemeente Tynaarlo; 
o Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de drank & horecawet; 
o Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling; 
o Verkeersbeleid gemeente Tynaarlo. 

 
Schematisch zie de ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid en het uitvoeringsprogramma er als volgt uit: 
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4. WANNEER 
 
Het integraal veiligheidsbeleidsplan zal ontwikkeld worden voor de periode 2016-2020. Dit geeft het college 
een jaar de tijd dit beleid samen met interne en externe partners te ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
- Werkgroepen  

3.1 AOV bereidt bijeenkomst voor 
3.2 Bijeenkomst met werkgroep 

4 Behandeling 
beleidsvragen door de 
werkgroep 
 
Vaststellen prioriteiten 
door de raad 
 
Behandeling 
beleidsvragen door de 
werkgroep 

- Werkgroep  
- AOV 
- College 
- Raad 
 
- Politie 
 

4.1 Sessie(s) werkgroep: beleidsvragen  
4.2 Veiligheidsanalyse  
4.3 College brengt rapporten in de raad 
4.4 Raad stelt prioriteiten vast 
4.5 Voorbereiding door AOV van beleidsvragen  
4.6Sessie(s) werkgroep: beleidsvragen  
 

5 Opstellen kadernota - AOV 
- Werkgroepen 

5.1 AOV redigeert kadernota 
5.2 Consultatie werkgroepleden 

6 Vaststelling kadernota 
door de raad 

- College 
- Raad 

6.1 College brengt kadernota in de raad 
6.2 Behandeling kadernota door de raad 

7 Opstellen 
uitvoeringsprogramma 

- AOV 
- College 

7.1 AOV stelt programma op 
7.2 Consultatie collega-ambtenaren 
7.3 College stelt programma vast 

8 Controle 
uitvoeringsprogramma 
door de raad 

- College 
- Raad 

8.1 College brengt programma in de raad 
8.2 Raad controleert programma (evt. moties) 

9 Uitvoeringsfase - AOV 
- Werkgroepen  
- College 
- Raad 

9.1 Uitvoering door betrokken partijen 
9.2 Evaluatie na 1 jaar door AOV en partners  
9.3 Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma door 
AOV en collega-ambtenaren 
9.4 Vaststelling uitvoeringsprogramma door 
college 
9.5 College brengt programma plus evaluatie in 
de raad 
9.6 Raad controleert programma (evt. moties + 
evt. bijstelling kadernota) 
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5. WAT MAG HET KOSTEN  
 
 
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  circa 600 uur capaciteit van de twee 
ambtenaren integrale veiligheid. In deze raming zijn begrepen het opstellen van de startnotitie, het analyseren 
van data en het opstellen van de veiligheidsanalyse, het voorbereiden van en deelnemen aan werkgroep 
bijeenkomsten en het schrijven/redigeren van de kadernota. Het realiseren van het eerste uitvoe-
ringsprogramma 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 minimaal 5 
en  maximaal 12bijeenkomsten á 2 uur en voor- en nawerk 3 uur per bijeenkomst. 
 
Intern 
Functionaris Team  Aantal uren middelen  
AOV Leefomgeving  600 (x2)   
Beleidsmedewerker Sociaal  50   
 Gemeentewerken 50   
 Fysiek  50   
Adviseur Juridisch  50 p.m.  
     
 
Extern 
Functionaris Organisatie Aantal uren   
Operationeel expert Politie 50   
 VRD  50   
     
 TRIAS 25   
Beleidsadviseur  OM 10   
 Woningbouw ver. 25   
 AMW 25   
Werkgroep IVB Inwoners & raad 
Functionaris Organisatie Aantal uren   
Raadsleden  Gemeenteraad  50    
Inwoners   50    
Ondernemers   50   
 
Aansluiting begroting 
Met een nieuwe integraal beleidsplan veiligheid geeft de raad een visie en ontwikkelingsrichting van het 
veiligheidsbeleid van de gemeente Tynaarlo weer. Een kadernota wordt elke vier jaar vastgesteld door de 
gemeenteraad. De resultaten op gebied van veiligheid worden vermeld in het programma veiligheid waarover 
de gemeenteraad in de planning en control cyclus geïnformeerd wordt. Nieuwe regelgeving afkomstig van 
lokale, regionale of landelijke ontwikkelingen zal door een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
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