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Raadsvergadering 26 mei 2015 agendapunt 16         
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 14 april 2015 
 
Portefeuillehouder:   dhr. M.J.F.J. Thijsen 
Behandelend ambtenaar: mw. drs. E.D.F. de Boer 
Doorkiesnummer:   0592-266819  
E-mail adres:                e.d.f.de.boer@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid ‘Samen werken aan veiligheid’ (bijgevoegd) 
-   Handreiking Kernbeleid Veiligheid 2014 VNG (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
 
Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid ‘Samen werken aan veiligheid 2016-2020’ 
 
Gevraagd besluit 
 

1. De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid ‘Samen werken aan veiligheid 2016-2020’ vaststellen. 
2. Het college van burgemeester en wethouders de opdracht geven het Integraal Veiligheidsbeleid voor de 

periode 2016-2020 te ontwikkelen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen met 
daarin strategische doelstellingen. Integraal veiligheidsbeleid is dan ook niet nieuw voor onze gemeente. Het 
huidig beleidsplan met de titel ‘veilig zijn en veilig blijven’ is in 2010 aan vastgesteld en door landelijke en 
regionale ontwikkelingen aan vervanging toe. De startnotitie vormt een eerste stap richting een nieuw Integraal 
Veiligheidsbeleid. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het huidig veiligheidsbeleid is vastgesteld in februari 2010. Sinds de vaststelling van het beleidskader is het 
veiligheidsdomein op meerdere onderdelen gewijzigd. Zo, zijn de nationalisering van de politie en regionalise-
ring van de brandweer twee voorbeelden van organisatorische ontwikkelingen die vragen om een sterkere re-
gierol 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. 
 
Al deze ontwikkelingen hebben in meer of mindere mate effect op het veiligheidsbeleid. Gelet op deze  
veranderingen is het huidig veiligheidsbeleid aan vervanging toe.  
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Wat ging er aan vooraf 
In februari 2010 heeft de raad het huidig Integraal Veiligheidsbeleid ‘veilig zijn en veilig blijven’ vastgesteld. Op 
29 oktober 2014 is een besloten informatiebijeenkomst voor uw raad georganiseerd over de thema’s die actueel 
zijn in het veiligheidsdomein.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Bewoners zijn niet bij de startnotitie betrokken. Bewoners (inwoners en ondernemers) worden direct betrokken 
bij de beleidsontwikkeling. Zij kunnen mee praten, denken en bouwstenen leveren voor het nieuwe integraal 
veiligheidsbeleid en betrokken blijven bij de uitvoering. Dit willen wij realiseren door een denktank in te richten. 
Ook raadsleden worden uitgenodigd hierin te participeren. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na accordering door uw raad zal gestart worden met de vorming van een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid. 
Hiervoor wordt de landelijke handreiking Kernbeleid Veiligheid 2014 van de VNG en de daarin opgenomen  
stappen gevolgd.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Buiten de personele inzet zoals genoemd in de startnotitie worden geen hoge kosten verwacht. Wel zou het 
nieuwe veiligheidsbeleid kunnen leiden tot een extra aanvraag. Dit is nu nog niet te voorzien. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           


