
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017

 

Ingediend door raadsfractie: CDA Tubbergen

 

Onderwerp: Veiligheid 

 

Programma; 4: Burger en Bestuur

 

Thema: 4.1: Samenwerking

 

Beantwoording van de vier W-vragen:

 

Wat willen wij bereiken? 

(welk maatschappelijk effect willen wij bereiken, wat is ons doel):

- Jong en oud bewust maken van de gevolgen rondom het gebruik van alcohol en drugs.

- Gevoel van veiligheid in de dorpen waarborgen.  

Wat willen wij daarvoor doen? 

(welke inspanningen moeten er worden ondernomen om het doel te bereiken): 

- Preventieve voorlichting op scholen en verenigingen rondom het gebruik van alcohol en 

drugs. 



- Per dorp een 112-app gaan gebruiken – Deze app wordt enkel gebruikt voor signalering 

m.b.t. inbraak, vandalisme. Met het installeren van deze app wordt buurtpreventie 

vergroot. Deze app dient uitsluitend gebruikt te worden voor het oorspronkelijke doel. 

 

Wat gaan wij toetsen?

(welke indicator(en) gebruiken wij om te toetsen of het beoogde maatschappelijke effect 

resp. het doel wordt gehaald)

- De gemeente zet preventief in op voorlichting bij scholen (zowel basis als VO). Er 

worden programma’s ontwikkeld i.s.m. Tactus en CAD (consultatiebureau voor alcohol & 

drugs). Het gebruik (frequentie en hoeveelheid) van alcohol & drugs onder de jongeren 

wordt in beeld gebracht.  

- Veiligheid wordt per kern in beeld gebracht. 

 

Wat mag het kosten? 

(en welke financiële dekking hoort daar bij):

- Naar gelang het voorlichtingsprogramma wordt de prijs betaald. Voorkomen is beter dan 

genezen. De kosten van de Jeugdzorg stijgen ook in de gemeente Tubbergen. 

Bewustwording, oorzaak en gevolg moet voor jongeren duidelijk worden. 

- 112app: Wij geloven dat goed contact zorgt voor meer veiligheid in de buurt / kernen. 

Onderzoek toont namelijk aan dat bewoners zich veiliger voelen bij een goed onderling 

contact. Goede initiatieven zoals buurtpreventie missen een goed communicatiemiddel, 

waardoor het bereik van deze, vaak vrijwillig georganiseerde groepen, niet makkelijk 

groeit. Het kost initiatiefnemers van een buurtpreventie groep veel tijd en buurtbewoners 

ervaren nog te veel drempels in het leggen van contacten. 

 

De kosten horen onder de kaasstolp, in het kader van preventie.



 

 


