
Checklist voorbereiding 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium. 
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen. 

Onderwerp Openbare Orde en Veiligheid (OOV) – sessie 3

Datum 16 november 2021
Tijd 20.30 uur

Locatie Dit is een diigitale vergadering. 

Voorzitter De heer J.J. Vellinga

Openbaar De bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via de raadswebsite. 

Verslag Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 
de raadssite.

Doel In deze derde sessie zal met de input vanuit de tweede sessie duidelijke kaders 
worden neergezet als basis voor het nieuwe beleidsplan. Dit beleidsplan komt 
eind dit jaar terug in de raad ter vaststelling. 

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

■ is bedoeld om het college van B&W aandachtspunten mee te geven voor het 

integraal veiligheidsplan. In het najaar zal het beleidsplan ter vaststelling aan de 
raad worden voorgelegd. 

Vorm Naar aanleiding van het Doe mee onderzoek Toezicht en handhaving (2020) 
van de Rekenkamercommissie Tynaarlo heeft er op initiatief van de 
portefeuillehouder M. Thijsen op 23 november een woordvoerdersoverleg 
plaatsgevonden. Hierin is afgesproken dat in het najaar 2021 het Integraal 
veiligheidsbeleidsplan ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. 

Ter voorbereiding daarop zijn er twee raadstafels georganiseerd:
Raadstafel 1 (2 februari): gericht op proces: Rol van de raad en haar 
bevoegdheden en instrumenten bespreken. 
Raadsbijeenkomst 2 (16 juni) is besteed aan het op kennisniveau brengen van 
de raadsleden en ophalen van input voor het formuleren van kaders door middel 
van het bespreken van de veiligheidsanalyse met beleidsadviseurs, pho en 
namens politie, de heer P. Boekweg. 

Rolverdeling De beleidsambtenaren presenteren de kaders die terugkomen in het concept-
beleidsplan. 

Informatie over 
voorstel

- Verslag raadstafel 2 februari 2020
- Veiligheidsanalyse
- Regionaal Veiligheidsplan
-

Terug te kijken: 
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadstafel/2021/02-februari/19:30 
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadsbijeenkomst/2021/16-juni/19:30 

Vervolg Beleidsplan ter vaststelling naar de raad voor het einde van het jaar (planning 

https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadstafel/2021/02-februari/19:30
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadsbijeenkomst/2021/16-juni/19:30


behandeling raadsvergadering 21 december 2021)

Communicatie De bijeenkomst wordt aangekondigd op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl  
Hier is de bijeenkomst live mee te kijken of achteraf te raadplegen. 


