
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 20-05-2021 

 

Onderwerp : Integraal Veiligheidsbeleid 

In de voorbereiding op vanavond hadden we bij het agendapunt Integraal Veiligheidsbeleid 
nog een verhelderende vraag: 

Op pagina 11 (maar ook op andere plekken in het document) staan onder 7.2.a en 7.2.b 
opsommingen van instrumenten gemeente.  

Bij de bespreking in onze fractie vroegen we ons af of het geheel van de instrumenten een 
integraal pakket is (zit er samenhang in het gebruik van de instrumenten per paragraaf, en zit 
daar dan ook een volgorde in van gebruik) of wordt er selectief gebruik van gemaakt? 
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Namens de fractie van de ChristenUnie  
 
Marco Metscher  
 

 

 
Datum: 20-05-2021 
 

 
De beantwoording: 
 

Het IVB 2021-2024 richt zich op een doelgroep waarbij complexere problematiek speelt. Voor 
Openbare Orde en Veiligheidsissues, bijvoorbeeld casuïstiek op het snijvlak van zorg en 
veiligheid, geldt dat het van belang is om maatwerk toe te passen. Het IVB schetst welke 
instrumentarium we tot onze beschikking hebben. Vanwege de complexe problematiek 
werken we altijd integraal aan een aanpak. Het is afhankelijk van de casus welke partners we 
wanneer nodig hebben en welke instrumenten we toepassen. Per geval wordt beoordeeld 
welke aanpak het meest effectief is.  

Een deel van de instrumenten heeft in zichzelf een bepaalde volgordelijkheid. Bijvoorbeeld 
voor het AVE-model geldt dat zoveel mogelijk preventief wordt gehandeld en escalatie wordt 
voorkomen. In de gevallen dat er sprake is van escalatie schalen wij op om bijv. bestuurlijke 
maatregelen te nemen.  

In het algemeen is de volgorde dat wij aan de voorkant preventieve instrumenten inzetten, 
maar dit bij veiligheidsissues veelal combineren met repressieve maatregelen. 

 
 

 
 



 
 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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