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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 maart 2016 
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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit    
-   Veiligheidsanalyse 2011-2015 
-   Concept Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 
 
Onderwerp 
Tussenoplevering Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 
 
Gevraagd besluit 
 

1. Kennisnemen van het concept Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020; 
2. Kennisnemen van de Veiligheidsanalyse en de daaruit voortvloeiende prioriteiten; 
3. Uw opmerkingen meegeven aan de burgemeester voor nadere uitwerking in het definitieve beleidsplan. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Op 23 februari jongstleden bent u geïnformeerd over de Veiligheidsanalyse 2011-2015 en via speeddates bent 
u bijgepraat over de veiligheidssituatie in onze gemeente. Gezien het proces dat wij samen met u doorlopen, 
willen wij u betrekken bij de belangrijkste fase in het proces; het benoemen van prioriteiten. Wij willen u in de 
gelegenheid stellen om kennis te nemen van de algemene visie, de analyse en de conclusies. Wij hebben 
daarop drie prioriteiten benoemd, waar wij een aantal thema’s in onder willen brengen. Aan u de vraag of u nog 
onderwerpen mist. Als wij gezamenlijk concluderen dat dit de prioriteiten zijn, gaan wij deze verder uitwerken in 
het definitieve beleidsplan. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een nota integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen met 
daarin strategische doelstellingen. Integraal veiligheidsbeleid is dan ook niet nieuw voor onze gemeente. Het 
huidige beleidsplan met de titel ’veilig zijn en veilig blijven’ is van 2010 en is aan vervanging toe. Sinds 2010 is 
het veiligheidsdomein immers volop in beweging. Het huidig veiligheidsbeleid sluit onvoldoende aan op de 
huidige ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2015 heeft uw raad de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 vastgesteld. Na vaststelling zijn wij 
samen met onze veiligheidspartners gestart met een analyse van leefbaarheidsonderzoeken en overlast- en 
criminaliteitscijfers uit de periode 2011-2015. De beschikbare gegevens uit die periode zijn met behulp van het 
VNG-model Kernbeleid Veiligheid meetbaar gemaakt door het op te splitsen in vijf veiligheidsvelden, te weten 
Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit 
en veiligheid. 
 



 

Op 23 februari 2016 heeft uw raad kennis genomen van de veiligheidsanalyse 2011-2015. Vervolgens zijn uit 
de veiligheidsanalyse drie thema’s naar voren gekomen die voor onze gemeente extra van belang zijn. Dit zijn: 

 
- Landelijke- en regionale ontwikkelingen 
- Bijzondere doelgroepen 
- Openbare ruimte  
 

Dit houdt niet in dat alleen middelen worden ingezet op deze drie thema’s. Voorgesteld wordt op deze prioritaire 
thema’s gedurende de looptijd van dit beleidsplan extra inzet te plegen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Inwoners zijn betrokken bij de Veiligheidsanalyse 2011-2015. Zo, hebben zij meegedaan aan de Veiligheids-
monitor en andere leefbaarheidsonderzoeken. Onderhavig voorstel betreft een tussenoplevering van het 
beleidsplan. Bij de terinzagelegging van het beleidsplan worden zij weer uitgenodigd input te leveren. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na de raadsbehandeling worden de voorgestelde prioriteiten aan de hand van uw suggesties nader uitgewerkt. 
Vervolgens wordt het beleidsplan Integrale Veiligheid ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Tegelijkertijd 
wordt het veiligheidsprogramma 2016 aan uw raad aangeboden. In het veiligheidsprogramma worden de meer-
jarendoelstellingen uit de kadernota vertaalt in specifieke inspanningen voor 2016. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Ook in het domein Veiligheid moeten keuzes gemaakt worden. De insteek bij het opstellen van het beleidsplan 
Integrale Veiligheid 2016-2020 is deze budgettair neutraal te laten verlopen.  
. 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 8 
 
Betreft: 
 
Tussenoplevering Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016; 
 
gelet op de desbetreffende artikelen uit de Gemeentewet; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
 

1. Kennis te nemen van het concept Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020; 
2. Kennis te nemen van de Veiligheidsanalyse en de daaruit voortvloeiende prioriteiten; 
3. Opmerkingen mee te geven aan de burgemeester voor nadere uitwerking in het definitieve beleidsplan.. 

 
 
 

 
 Vries, 5 april 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


