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Inleiding
Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2017-2019. Hierin is, onder andere met uw input, concreet
uitgewerkt wat we aan de vastgestelde prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021
(IVB) gaan doen. Het IVB is op 22 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. In het
IVB is de koers voor de komende jaren bepaald en zijn prioriteiten vastgesteld die voor de
gemeente Tynaarlo in de komende vier jaar van belang zijn.
De prioriteiten
 Landelijke en regionale ontwikkelingen
 Bijzondere doelgroepen
 Openbare ruimte
Elke prioriteit kent een aantal veiligheidsthema’s. Deze thema’s worden in hoofdstuk 1 toegelicht.
De prioritering betekent niet dat er alleen middelen ingezet worden op deze thema’s.
Veiligheidsvraagstukken zijn ingebed in de organisatie en worden zoveel mogelijk gecontinueerd.
Daarnaast is er ruimte om flexibel om te gaan met ontwikkelingen en actualiteiten.
Bij het opstellen van dit uitvoeringsprogramma zijn de ambities uit Koers toegepast. U bent
betrokken om input te leveren. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat u zich vrij voelt om
situaties van zowel objectieve (feiten, cijfers) als subjectieve (beleving, gevoel) (on)veiligheid te
melden en om uw kennis over de leefomgeving te benutten. We willen hiermee ook bereiken dat
u zich meer verantwoordelijk voelt voor uw eigen veiligheid en zelf initiatieven ontplooit om
onveilige of ongewenste situaties te verbeteren.
Dit uitvoeringsprogramma is geschreven voor de inwoners en ondernemers in onze gemeente, de
gemeenteraad en de veiligheidspartners.
Totstandkoming uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma is op de volgende manier tot stand gekomen. Allereerst is er een
enquête uitgezet waarin u kon aangeven wat u belangrijke veiligheidsthema’s vindt en welke acties
u daarbij vindt horen. Daarna zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd, één voor Vries en
omgeving, één voor Zuidlaren en omgeving en één voor Eelde en omgeving. Tijdens deze
bijeenkomsten kon u met professionals in gesprek gaan over de thema’s uit het IVB. Voor elk
thema was een professional beschikbaar. Zoals eerder aangegeven worden deze thema’s in
hoofdstuk 1 nader toegelicht.
In dit uitvoeringsprogramma is uw input uit de enquête en de inloopavonden zoveel als mogelijk
verwerkt. Hierbij is gekeken vanuit wat realistisch en haalbaar is. Het kan daarom voorkomen dat
niet alles waar u graag actie op ziet is opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschrijft de drie prioriteiten zoals opgenomen in het IVB. De hoofdstukken daarna
bevatten elk een prioriteit met uitleg over wat we de komende twee jaar aan deze prioriteit gaan
doen.
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H.1. Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021
In dit hoofdstuk staan de drie prioriteiten zoals beschreven in het IVB. Elke paragraaf bevat één
van de prioriteiten met uitleg welke thema’s bij deze prioriteit horen.
1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen
De wens bij een veiligheidsprobleem is, dat het morgen opgelost moet zijn. Het vinden van een
oplossing voor een veiligheidsprobleem wordt nooit uitgesteld, maar vraagt wel tijd. Met het
vorige beleidsplan is de basis gelegd om snel te kunnen handelen bij actuele
veiligheidsproblemen.
Subjectieve onveiligheid (beleving, gevoel) wordt steeds belangrijker. De criminaliteitscijfers dalen
al jaren maar het gevoel van veiligheid niet. De komende periode richten wij ons daarom naast
het vergroten van de objectieve veiligheid op het vergroten van de subjectieve veiligheid. Dit is
verweven in alles wat wij doen.
Binnen de vijf VNG veiligheidsvelden uit het vorige hoofdstuk volgen trends en ontwikkelingen
elkaar snel op. Denk hierbij aan ondermijning, mensenhandel, cybercrime,
evenementenveiligheid, jihadisme, regierol gemeente, nationalisering politie, takenpakket boa’s
etc. Veel van de regionaal of landelijk geagendeerde zaken, spelen bij ons ook. We moeten echter
ook rekening houden met zaken die in onze gemeente prioriteit hebben of actueel zijn.
Ontwikkelingen die in mindere mate bij ons in de gemeente aan de orde zijn, maar elders in het
land wel, kunnen door u vanuit beleving/gevoel worden geagendeerd. Bij de totstandkoming van
dit uitvoeringsprogramma is daarom veel aandacht besteed aan wat u belangrijke
veiligheidsthema’s vindt.
1.2 Bijzondere doelgroepen
In onze gemeente en in de omgeving van onze gemeente zijn veel instellingen gevestigd. Denk
hierbij aan geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorginstellingen, maar ook
(jeugd)gevangenissen. De cliënten van deze instellingen worden behandeld of re-integreren in
onze gemeente. Dit kan een druk leggen op de samenleving en kan verschillende oorzaken
hebben. Dat kan onbekendheid van de omgeving met de doelgroep zijn, maar ook een
afwijkende levensstijl. De gemeente neemt de coördinatie en de regie op een combinatie van
veiligheid en bijzondere doelgroepen.
Jeugd en veiligheid is en blijft een aandachtspunt. De (veiligheids- en zorg)partners geven aan dat
een deel van de jongeren in onze gemeente drank en drugs gebruikt. Uit het jeugdonderzoek van
de GGD uit 2013 naar de gezondheid en leefgewoonten van jeugd in de gemeente Tynaarlo blijkt
dat middelengebruik onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar relatief veel voorkomt en men meer
alcohol gebruikt dan gemiddeld in Drenthe1. Naast gezondheidsrisico’s leidt drank- en
drugsgebruik sneller tot overlast gevend gedrag. Daarom wordt ook de komende jaren ingezet op
dit thema.
De instroom van vluchtelingen is tot halverwege 2016 toegenomen. De gemeente Tynaarlo heeft
een constructieve houding getoond om ook een bijdrage te leveren aan de opvang en huisvesting
van asielzoekers en statushouders. Echter, op korte termijn wordt er geen grote opvang in de
gemeente verwacht. Er vindt wel opvang en huisvesting op kleinere schaal plaats.

1

http://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/publicaties/gemeentelijke-publicaties/tynaarlo/
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Dit verloopt goed. Wij houden rekening met en zijn voorbereid op eventuele leefbaarheids-,
welzijns- en veiligheidsvraagstukken.
1.3 Veiligheid in de openbare ruimte
U regelt veel veiligheidszaken zelf al. Van het op slot zetten van de fiets, tot het ophangen van
camera's in winkels of het inhuren van beveiliging tijdens een evenement. Daar is geen taak
weggelegd voor de overheid. Het is aan de samenleving om hierin een eigen keuze te maken.
Toch komt uit de veiligheidsanalyse naar voren dat wij binnen de VNG veiligheidsvelden Veilige
woon- en leefomgeving en Bedrijvigheid en veiligheid en het vergroten van de veiligheid in de
openbare ruimte moeten prioriteren en de initiatieven van de samenleving hierin ondersteunen.
Zo staat evenementenveiligheid scherp op het netvlies binnen de gemeente. Aandachtspunten
blijven de kwaliteit van vergunningsverlening en een uniforme uitvoering van de screening van
aanvragen.
Samen met de politie blijven we investeren in het verminderen van high impact crimes zoals
woninginbraken.
In het huidig veiligheidsbeleid is verkeersveiligheid geprioriteerd. Deze prioriteit zetten we voort
in het huidig beleidsplan. Te hard rijden en parkeerproblematiek blijven een doorn in het oog van
onze inwoners volgens de veiligheidsmonitor.
1.4 Conclusie
Dit zijn de drie vastgestelde prioriteiten zoals ook verwoord in het IVB. Met deze prioriteiten als
basis hebben we u, via de enquête en de inloopavonden, gevraagd wat u belangrijk vindt voor
onze gemeente. Met uw input en de actualiteiten zijn de volgende drie hoofdstukken tot stand
gekomen. In elk hoofdstuk is per prioriteit uitgewerkt wat we er de komende twee jaar in ieder
geval aan gaan doen. We richten ons op een combinatie van preventie, repressie en nazorg.
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H.2. Landelijke en regionale ontwikkelingen
In dit hoofdstuk staat welke thema’s bij de prioriteit ‘landelijke en regionale ontwikkelingen’
horen, met welke thema’s we, op basis van onder andere uw input, de komende twee jaar aan de
slag gaan en wat we in de komende twee jaar in ieder geval aan deze thema’s gaan doen.
In hoofdstuk 1 heeft u kunnen lezen dat subjectieve onveiligheid (beleving, gevoel) steeds
belangrijker wordt. De criminaliteitscijfers dalen al jaren maar het gevoel van veiligheid niet. De
komende periode richten wij ons daarom naast het vergroten van de objectieve veiligheid op het
vergroten van de subjectieve veiligheid. Het vergroten van de subjectieve veiligheid wordt
meegenomen in de verschillende acties. We zijn hier al mee begonnen door de uitgezette enquête
en de inloopavonden. De andere thema’s die onder de prioriteit landelijke en regionale
ontwikkelingen vallen zijn:
 ondermijning;
 cybercrime;
 mensenhandel;
 jihadisme;
 nationalisering politie;
 takenpakket BOA’s.
Uit de enquête en de inloopavonden is gebleken dat u binnen deze prioriteit de thema’s
ondermijning, cybercrime en takenpakket BOA’s het belangrijkst vindt. Dit betekent dat in ieder
geval deze drie thema’s als speerpunten zijn benoemd voor de komende twee jaar. Wij hebben
daar het speerpunt mensenhandel aan toegevoegd omdat wij van mening zijn dat dit een actueel
thema is waarin onze rol nog versterkt kan worden. U kunt in de tabellen lezen welke acties aan
elk speerpunt zijn gekoppeld. Bij de totstandkoming van de acties zijn uw adviezen meegenomen.
Zoals u kunt lezen komen niet alle thema’s terug in de tabel. Dit betekent uiteraard niet dat er
niks aan deze thema’s gedaan wordt of dat er geen ruimte is om er alsnog iets aan te gaan doen,
mocht dat nodig zijn.
Speerpunt 1. Ondermijning
De exacte definitie van ondermijning is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg
betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk
probleem en er zijn genoeg voorbeelden te vinden. Bijvoorbeeld de buurman die wiet verbouwt
op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan. Samen met u vinden wij het van belang dat
ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt en dat u weet hoe u signalen kunt herkennen en
kunt delen. In onderstaande tabel staat wat in de komende periode gedaan wordt om dit doel te
bewerkstelligen.
Actie
Actiehouder
U informeren over wat
Gemeente
ondermijning is en hoe u
ondermijning kunt
herkennen.
Een ‘meldpunt’ openen waar Gemeente
u ondermijningssignalen kunt
melden. Als u signalen heeft
kunt u deze melden bij de
ambtenaren openbare orde en
veiligheid. Dit kan per mail

Wanneer
Uiterlijk: december 2017

Uiterlijk: december 2017
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via oov@tynaarlo.nl of
telefonisch via 0592-266662.
Politie en OM blijven
inzetten op de aanpak en
vervolging van criminelen.
Samenwerking met het RIEC
Noord2 versterken zodat
signalen van ondermijning
tijdig en integraal kunnen
worden aangepakt. Dit houdt
onder andere in dat er elk
kwartaal overleg met de
accounthouder Drenthe van
het RIEC is.

Politie, OM

Structureel

Gemeente / RIEC

Structureel

Tabel 2.1: Acties ondermijning

Speerpunt 2. Cybercrime
Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Omdat ons leven zich meer en meer
digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. Het Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC) heeft als taak Nederland weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Hierin
werkt het NCSC samen met politie en justitie, de inlichtingendiensten en bedrijven. U heeft
aangegeven cybercrime een belangrijk thema te vinden en graag meer te willen weten over dit
thema. Daarom willen wij een bijdrage leveren in de preventieve kant door u over dit thema voor
te lichten.
Actie
Uw kennis over en daarmee
uw weerbaarheid tegen
cybercrime vergroten door
het organiseren van een
bijeenkomst over cybercrime.
Als u signalen heeft kunt u
deze melden bij de
ambtenaren openbare orde en
veiligheid. Dit kan per mail
via oov@tynaarlo.nl of
telefonisch via 0592-266662.
Politie en OM blijven
inzetten op de aanpak en
vervolging van criminelen.

Actiehouder
Gemeente/politie

Wanneer
Uiterlijk: januari 2018

Inwoners

Structureel

Politie/OM

Structureel

Tabel 2.2: Acties cybercrime

2

RIEC Noord: Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord. Het RIEC ondersteunt en adviseert de partners bij de
bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Het RIEC Noord faciliteert een
structurele en integrale aanpak door enerzijds een samenwerking tussen de aangesloten convenantpartners te organiseren
en anderzijds het bestuur te adviseren over de mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak.
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Speerpunt 3. Takenpakket BOA’s
De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) spelen een belangrijke rol in onze gemeente.
Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de
openbare orde en veiligheid. U heeft aangegeven dat u de BOA’s van toegevoegde waarde vindt
en dat u graag meer toezicht en handhaving zou willen. In de gemeente zijn twee BOA’s actief.
Zij reageren enerzijds op meldingen en anderzijds gaan zij preventief te werk. De komende twee
jaar wordt allereerst ingezet op het adequaat reageren op uw meldingen zodat problemen snel
opgelost worden. Daarnaast wordt de samenwerking met de politie verder vormgegeven om
elkaar te kunnen versterken.
Actie
Samenwerking tussen de
politie en de BOA’s
verbeteren en uitbreiden
zodat beide partijen doen
waar ze het beste in zijn en ze
elkaar kunnen versterken.
Deze samenwerking wordt
uitgewerkt in een
samenwerkingsnotitie.
Als u overlast ervaart van
bijvoorbeeld dumpen van
afval vragen wij u dit te
melden bij de
handhavingscoördinator van
de gemeente. Dit kan per mail
via info@tynaarlo.nl of
telefonisch via 0592-266662.
Adequaat reageren op
meldingen zodat problemen
snel aangepakt worden.

Actiehouder
Gemeente/politie

Wanneer
Structureel

Inwoners

Structureel

Gemeente

Structureel

Tabel 2.3: Acties takenpakket BOA’s

Speerpunt 4. Mensenhandel
Onder mensenhandel wordt verstaan het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of
huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon
uit te buiten. Mensenhandel gaat om: seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, orgaanhandel en/of
gedwongen bedelarij/strafbare feiten. Mensenhandel komt nog steeds voor in Nederland en wij
vinden dat wij als gemeente een rol spelen op het gebied van preventie, signalering, handhaving
en hulpverlening. De komende periode willen wij daarom gebruiken om onze rollen te
versterken.
Actie
Door samenwerking met
Jade3/Nidos4 eventuele
signalen van mensenhandel
vroegtijdig signaleren zodat
3
4

Actiehouder
Wanneer
Gemeente/Jade/Nidos/politie Structureel

Jade Zorggroep biedt opvang, opvoeding en onderwijs aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Nidos is een onafhankelijke landelijke (gezins-)voogdij instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
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ingegrepen kan worden.
Voorlichting geven over hoe
u mensenhandel kunt
herkennen.
Communicatiekanalen
inzetten om u te informeren
over wat mensenhandel is en
hoe u het kunt herkennen.
Als u signalen heeft over
mensenhandel kunt u deze
melden bij de ambtenaren
openbare orde en veiligheid.
Dit kan per mail via
oov@tynaarlo.nl of
telefonisch via 0592- 266662.

Gemeente/politie

Uiterlijk: april 2017

Gemeente/politie

Uiterlijk: december 2017

Inwoners

Structureel

Tabel 2.4: Acties mensenhandel
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H.3. Bijzondere doelgroepen
Dit hoofdstuk bevat uitleg welke thema’s bij de prioriteit ‘bijzondere doelgroepen’ horen, met
welke thema’s we, op basis van onder andere uw input, de komende twee jaar aan de slag gaan en
wat we in de komende twee jaar in ieder geval aan deze thema’s gaan doen.
In hoofdstuk 1 werd al duidelijk dat we in onze gemeente te maken hebben met verschillende
doelgroepen die extra aandacht verdienen. De doelgroepen zijn:
 personen met verward gedrag;
 jeugd;
 vluchtelingen.
Uit de enquête en de inloopavonden is gebleken dat u binnen deze prioriteit de thema’s personen
met verward gedrag en jeugd het belangrijkste vindt. Daarom hebben wij met uw input en de
actualiteiten besloten om de komende twee jaar in ieder geval in te zetten op deze twee thema’s.
U kunt in de tabellen lezen welke acties eraan gekoppeld zijn, hierbij zijn uw adviezen
meegenomen. Voor het thema vluchtelingen zijn geen aparte acties opgenomen. Dit betekent
uiteraard niet dat er niks aan dit thema gedaan wordt of dat er geen ruimte is om er alsnog iets
aan te gaan doen. Er wordt op dit moment geen grootschalige opvang verwacht in onze
gemeente en de samenwerking met Jade en Nidos, de organisaties die betrokken zijn bij de
huidige opvang, verloopt goed.
Speerpunt 5. Personen met verward gedrag
De toename van personen met verward gedrag krijgt in de politiek en media veel aandacht. Een
aantal zeer ernstige incidenten is daar debet aan. Daardoor ontstaat het beeld dat alle personen
die verward zijn een gevaar zijn voor de samenleving. Dit is soms het geval, maar in de meeste
gevallen niet. Niet alle personen met verward gedrag zijn psychiatrische patiënten. Het is een
landelijke ontwikkeling met verschillende oorzaken en betrokkenen. Bij personen met verward
gedrag gaat het vaak om kwetsbare mensen die te maken hebben met verschillende aandoeningen
en beperkingen op meerdere levensterreinen. Het zijn mensen met een medicijn- of
middelengebruik, dementie, verslaving, schulden of dakloosheid. Vaak treedt verward gedrag op
in combinatie met verlies aan werk of huisvesting, schulden, of na een ingrijpende emotionele
gebeurtenis. Dit thema is actueel en wij vinden het belangrijk dat hier aandacht aan besteedt
wordt. Dit thema ligt primair bij de zorg maar kan, indien het escaleert, gevolgen hebben voor de
openbare orde en veiligheid. Om die reden is het opgenomen in dit uitvoeringsprogramma.
De politie heeft aangegeven per 1 januari 2017 te stoppen met het vervoeren en opvangen van
personen met verward gedrag. Per 1 maart 2017 zijn daarom in Assen de deuren geopend van de
spoedpoli. Hier kunnen personen met verward gedrag worden opgevangen. De spoedpoli is voor
Drenthe. Daarnaast komt er in Drenthe een psycholance waarmee personen met verward gedrag
vervoerd kunnen worden. Naar verwachting rijdt de psycholance halverwege 2017.
Actie
Actiehouder
Signalen vroegtijdig met
Gemeente/politie
elkaar delen zodat er adequaat
op gereageerd kan worden.
Maatwerk toepassen als er
Gemeente/politie
een casus opspeelt. Vb. inzet
BOPZ of tijdelijke opvang.
Tabel 3.1: Acties personen met verward gedrag
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Wanneer
Structureel
Structureel

Speerpunt 6. Jeugd
Jeugd is en blijft onderdeel van onze samenleving. Wij vinden het van belang dat de jeugd jong
kan zijn maar dat zij daarbij geen overlast voor de omgeving veroorzaken. U heeft in de enquête
en tijdens de inloopavonden aangegeven dat u dit ook vindt. U vindt het thema jeugd één van de
belangrijkste drie thema’s in de gemeente, naast verkeersveiligheid en High Impact Crimes. Aan
de ene kant vindt u dat er meer te doen moet zijn voor de jongeren en aan de andere kant vindt u
dat er strenger moet worden opgetreden tegen jongeren die overlast veroorzaken. Samen met u,
de politie en de zorg zetten wij de komende twee jaar in ieder geval in op het drank en
drugsgebruik onder jongeren in onze gemeente en werken wij eraan om de jongeren in beeld te
hebben en houden zodat de overlast van jongeren minimaal is.
Actie
Elke twee manden vindt er
per grote kern + omgeving
een wijkteamoverleg plaats
waarin concrete zaken
omtrent jeugd worden
besproken. U kunt hierbij
denken aan: zijn er genoeg
plekken waar de jeugd
terecht kan en welke
jongeren verdienen extra
aandacht. Hierbij sluiten in
ieder geval aan: CJG, politie
(wijkagent/jeugdagent),
BOA’s, jongerenwerk, team
Veiligheid.
Tweewekelijks is er overleg
met politie, CJG, team
Veiligheid over wat er met
betrekking tot jeugd speelt in
de gemeente. Doel hiervan is
om direct actie te kunnen
ondernemen als dit nodig is.
Hier wordt onder andere
casuïstiek besproken.
Als er sprake is van erge
overlast van jeugd op een
bepaalde plek is er direct
contact met de
omwonenden, de jeugd en de
betrokken professionals om
adequaat te kunnen reageren
en afspraken met elkaar te
maken om de overlast te
beperken. Uit ervaring blijkt
dat het helpt om direct
contact met elkaar te hebben
en acties te ondernemen.

Actiehouder
Gemeente/politie/jongerenwerk

Wanneer
Structureel

Gemeente/politie/jongerenwerk

Structureel

Gemeente/politie/jongerenwerk/ Structureel
jongeren/omwonenden
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Werkwijze: Jongeren / de
ouders krijgen eerst een
‘waarschuwingsbrief’
thuisgestuurd. Als dit niet
helpt wordt de jongere / de
ouders uitgenodigd voor een
gesprek op het gemeentehuis.
Als de overlast hierna blijft
kan worden overgegaan op
het opleggen van een
gebiedsverbod of het doen
van een zorgmelding.
De BOA’s hebben en
houden contact met de
jongeren, controleren op
overlast en spreken de
jongeren aan of bekeuren,
indien nodig. De BOA’s zijn
flexibel inzetbaar.
Naar behoefte kan er een
voorlichtingsbijeenkomst
over drank- en drugsgebruik
georganiseerd worden. Vorig
jaar is dit twee keer gedaan.
We vragen u dit aan te geven
bij de gemeente als u hier
behoefte aan heeft. Dit kan
per mail via
info@tynaarlo.nl of
telefonisch via 0592- 266662.
Er wordt komend jaar een
voorlichtingsavond over
Social Media georganiseerd
(o.a. sexting, verslavingen).
Aan het Expertise team
Jeugd is een VNN5
medewerker gekoppeld voor
8 uur per week. Hij houdt
zich bezig met:
risicojongeren perspectief
bieden, overlast aanpakken
en preventie in relatie tot
alcohol/drugs en gamen. Dit
doet hij o.a. door het geven
van voorlichtingen, contact
met jongeren en ouders.

BOA’s/jongeren

Structureel

Gemeente

Naar behoefte

Gemeente

2017

Gemeente/VNN

2017

Tabel 3.2: Acties jeugd

5

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de specialist op het gebied van verslaving en verslavingszorg in
Noord-Nederland. VNN geeft voorlichting, advies, hulp en informatie.
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H.4. Veiligheid in de openbare ruimte
In dit hoofdstuk leest u welke thema’s bij de prioriteit ‘veiligheid in de openbare ruimte’ horen,
met welke thema’s we, op basis van onder andere uw input, de komende twee jaar aan de slag
gaan en wat we in de komende twee jaar in ieder geval aan deze thema’s gaan doen.
In hoofdstuk 1 werd al duidelijk dat de veiligheid in de openbare ruimte scherp op het netvlies
staat. Aan de ene kant regelt u veel zelf en aan de andere kant zijn er nog een aantal onderwerpen
waar een bijdrage vanuit de overheid aan geleverd kan worden. Deze thema’s zijn:
 evenementenveiligheid;
 High Impact Crimes (HIC’s);
o woninginbraken;
o straatroven;
o overvallen.
 verkeersveiligheid.
Uit de enquête en de inloopavonden is gebleken dat u binnen deze prioriteit de thema’s High
Impact Crimes en verkeersveiligheid het belangrijkste vindt. Daarom hebben wij met uw input en
de actualiteiten besloten om de komende twee jaar in ieder geval in te zetten op deze twee
thema’s. U kunt in de tabellen lezen welke acties eraan gekoppeld zijn. U heeft aangegeven het
thema evenementenveiligheid minder belangrijk te vinden dan de andere thema’s, er is daarom
ook geen apart speerpunt van gemaakt. Er blijft wel aandacht voor de kwaliteit van
vergunningverlening en handhaving en de screening van aanvragen. Daarnaast vindt er komend
jaar een peer-review plaats bij de Zuidlaardermarkt. Dit betekent dat collega’s van een andere
gemeente en politie-eenheid bij de Zuidlaardermarkt komen om advies te geven over het
evenement.
Speerpunt 7. High Impact Crimes
De bestrijding van de High Impact Crimes heeft landelijk de hoogste prioriteit. Het gaat om
woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen. Dit zijn delicten met een grote impact op het
slachtoffer, de directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. De hoofdlijnen van
de aanpak van high impact crimes zijn: een intensieve persoonsgerichte daderaanpak; versterking
van de ‘heterdaadkracht’, dat wil zeggen het vermogen om kort na het delict de dader te pakken;
gebiedsgerichte aanpak en preventie. Preventie is een sleutel tot het verder terugbrengen van het
aantal high impact crimes. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen u, de gemeente en de
politie noodzakelijk.
Ondanks dat het aantal HIC’s in de gemeente laag is vinden wij het net als u belangrijk dat er
ingezet wordt op dit thema.
Actie
Naar behoefte organiseren
van bijeenkomsten voor
inwoners en ondernemers
over wat je als inwoner zelf
kunt om geen slachtoffer te
worden van een HIC.
Er wordt ingezet op het
pakken en vervolgen van de
daders.

Actiehouder
Gemeente/politie

Wanneer
Naar behoefte

Politie/OM

Structureel
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Informatie via de
Gemeente, politie
communicatiekanalen hoe
HIC’s zoveel als mogelijk
kunnen worden voorkomen.
Het gebruik van buurt
Gemeente, politie, inwoners
WhatsApp groepen
stimuleren. Met de WhatsApp
groepen kunt u informatie
over verdachte situaties met
elkaar delen om waar
mogelijk een HIC te
voorkomen. Als de gemeente
of politie revelante informatie
heeft informeren wij de
beheerders van de WhatsApp
groepen hierover.
Als u iemand op heterdaad
Inwoners
betrapt of ernstige
vermoedens heeft dat iemand
een HIC gaat plegen
verzoeken wij u zo snel
mogelijk 112 te bellen. Als u
behoefte heeft aan meer
informatie over HIC’s dan
kunt u contact opnemen met
de ambtenaren openbare orde
en veiligheid. Dit kan per mail
via oov@tynaarlo.nl of
telefonisch via 0592- 266662.

Structureel

Structureel

Structureel

Tabel 4.1: Acties HIC’s

Speerpunt 8. Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Ook u hebt dit thema als belangrijk
aangemerkt, zelfs als belangrijkste van allemaal. Daarom wordt de komende twee jaar net als de
voorgaande jaren inzet gepleegd op dit onderwerp. Een belangrijk aspect hierin is het gedrag van
mensen. In minimaal 80% van de gevallen ligt de oorzaak van ongevallen namelijk bij het gedrag
van mensen en daarom wordt de komende jaren veel ingezet op gedragsverandering.
Daarnaast controleert de politie op snelheid. Samen met de politie houden we meldingen in de
gaten en wordt afhankelijk van de problematiek inzet gepleegd. Dit kan zowel preventief,
bijvoorbeeld communicatie, als repressief, bijvoorbeeld snelheidscontroles, zijn.
Actie
Samen met gemeente Assen,
Aa en Hunze en
Noordenveld organiseren van
projecten op het gebied van
verkeerseducatie,
bewustwording en om gedrag
te beïnvloeden. Vb.

Actiehouder
Gemeenten

Wanneer
Jaarlijks
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praktische verkeersexamens,
dodehoek projecten, e-bike
trainingen.
Als u signalen heeft deze
melden bij de gemeente. Dit
kan per mail via
info@tynaarlo.nl of
telefonisch via 0592 266662.
Kleine lokale knelpunten
zoals losliggende tegels
worden zo snel als mogelijk
opgelost.
Aanvraag voor Brede Doel
Uitkering, voor
verkeerveiligheidsprojecten.
Dit jaar wordt de oversteek in
de Legroweg ter hoogte van
AOC Terra aangepast.

Gemeente

Structureel

Gemeente

Jaarlijks

Tabel 4.2: Acties Verkeersveiligheid
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Conclusie
In de komende twee jaar gaan we aan de slag met de drie vastgestelde prioriteiten uit het Integraal
Veiligheidsbeleid en de verschillende acties die in voorgaande hoofdstukken van dit
uitvoeringsprogramma beschreven staan. Daarnaast blijft er aandacht voor en wordt er gewerkt
aan andere veiligheidsvraagstukken die spelen of gaan spelen en is er ruimte om flexibel om te
gaan met ontwikkelingen en actualiteiten.
In twee jaar kan er veel veranderen en daarom wordt er over twee jaar een nieuw
uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma valt nog onder het huidige IVB
2017-2021 en richt zich in ieder geval op de drie prioriteiten die ook in dit uitvoeringsprogramma
staan.
Wij willen u vragen om alert te zijn op (on)veilige situaties en aan ons te melden indien nodig. U
leeft in de wijk en ziet daarom vaak als eerste als er situaties zijn die aandacht behoeven. U kunt,
zoals aangegeven in de voorgaande hoofdstukken, signalen met betrekking tot de openbare orde
en veiligheid doorgeven aan de ambtenaren openbare orde en veiligheid. Dit geldt voor alle
thema’s. U kunt dit doen door te mailen naar oov@tynaarlo.nl of te bellen naar 0592-266662.
Tot slot willen wij u bedanken voor de input die u heeft geleverd. Onder andere met uw input is
dit uitvoeringsprogramma tot stand gekomen.
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