Dalfsen, 20 december 2019
Schriftelijke vragen art.44 RvO
Toename (drugs)criminaliteit in het Vechtdal?
D66 maakt zich zorgen over de criminaliteit en ook over de mogelijk hieruit voortkomende
ondermijning in onze regio. Ondermijnende activiteiten kunnen ons inziens het beste aangepakt
worden door een goede samenwerking tussen de RIEC-partners. Criminelen zijn zo flexibel als water.
Door hun ongereguleerde flexibiliteit hebben ze vaak een voorsprong ten opzichte van de structureel
en gereguleerd werkende overheid. Om een ongewenste situatie te voorkomen is de rol van het
veiligheidsnetwerk van groot belang. Signalen van ondermijning worden sneller opgevangen als en
overheid en bedrijfsleven en inwoners hun ogen en oren goed gebruiken. Dus is het van belang dat de
samenleving zich bewust is van het risico en dat de ernst van de situatie wordt erkend. D66 wil graag
scherp zicht hebben en houden op de behoefte aan extra middelen en/of capaciteit die kunnen helpen
het verschil te maken. Het gaat ons om de continuïteit van het toezicht op en permanent onderhoud
aan de fundamenten van onze democratie en rechtstaat.
Twee bij ons bekende projecten die helpen om criminaliteit en mogelijke ondermijning tegen te gaan
zijn 'Veilig buitengebied' en 'Vitale vakantieparken'. Hierbij speelt ook het 'waterbedeffect'.(zie NRC
artikel 3-11-2019). Als gemeente A handhaaft op een camping gaan de bewoners naar een camping
in een andere gemeente waar ander of geen beleid en of handhaving is. Het toezicht op
uitzendbureaus en werkgevers van arbeidsmigranten blijft door de aard van hun activiteiten ook niet
beperkt tot de eigen gemeentegrenzen. Lokaal en soms regionaal en soms provinciaal en soms
(inter)nationaal naar oplossingen zoeken is dus nodig om dit probleem met vele gezichten effectief en
efficiënt te lijf te gaan. Wees daarin als overheid ook net zo flexibel als water.
03-11-2019 NRC: ‘Ondermijning’ in Oost-Nederland is net zo erg als in het zuiden
05-11-2019 Stentor:Oost-Nederland groeit uit tot narco regio, aantal drugslabs nog nooit zo hoog
15-11-2019 Stentor: https://www.destentor.nl/raalte/middeleeuwse-toestanden-met-arbeidsmigrantenin-heino-sp-wil-uitleg-minister~ac86626f/
Daarom onze volgende schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.
1. Herkent het college het in de artikelen beschreven beeld? Verandert de zwaarte van
criminaliteit de afgelopen vijf jaar in Dalfsen c.q. het Vechtdal? Wij ontvangen (indien nodig
vertrouwelijk) graag recente cijfers.
2. Hoe wordt het risico op het waterbedeffect zoveel mogelijk voorkomen? Wat zijn eventueel
belemmerende factoren?
3. Is het zinvol om met zoveel mogelijk Vechtdal of IJsselland gemeenten hetzelfde beleid (denk
aan BIBOB) vast te stellen? Hoe denken RIEC-partners hierover?
4. Is het zinvol om met zoveel mogelijk gemeenten de APV gezamenlijk op te stellen om zo het
waterbedeffect te voorkomen en de politie en het OM efficiënter te kunnen laten
(samen)werken? Zo ja, hoe kunnen we dan tot één APV komen voor alle of in ieder geval
zoveel mogelijk gemeenten?
5. Wij kennen de projecten “Veilig buitengebied” en “Vitale vakantieparken”. Zijn er meer
projecten die het risico op criminalisering van het platteland aanpakken en/of voorkomen? Zijn
hier (indien nodig vertrouwelijk) al voorlopige resultaten over te melden?
6. Is het zinvol om partijen zoals het Waterschap, terreinbeherende organisaties en de Provincie
(met letterlijk veel ambtenaren en/of BOA’s in het veld) aan te laten sluiten bij het bestaande
RIEC-verband? Dit om de keten van de samenwerkende (semi)overheid zo sterk en sluitend
mogelijk te krijgen.
7. Welke rol kan de Gemeenteraad van Dalfsen hierin vervullen? Kunnen extra middelen of
capaciteit wellicht helpen het verschil te maken in het optimaal functioneren van het
veiligheidsnetwerk in Oost-Nederland en specifiek het Vechtdal. Kunnen wij in onze

gemeentelijke cirkel van invloed meer doen? Het is ons inziens nooit te laat om een zorgelijke
ontwikkeling in te dammen.
Namens de fractie van D66 Dalfsen:
Met vriendelijke groet,
Ben Schrijver

