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Voorstel:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de JOP Dalfsen in het najaar van 2017.
2. In te stemmen met de conclusie dat de tijdelijke periode van 6 maanden te kort is gebleken
om een goed beeld van het gebruik van de JOP Dalfsen te krijgen en daarom de tijdelijke
periode voor de JOP Dalfsen te verlengen met een jaar.
3. In het najaar van 2018 het functioneren van de JOP opnieuw te evalueren.

Inleiding:
Op 26 juni 2017 besloot uw raad tot realisatie van een nieuwe jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de
rand van het parkterrein in het stationsgebied van Dalfsen. De oude JOP is verwijderd vanwege de
komst van het Waterfront. De JOP werd in de zomer van 2017 gerealiseerd en kreeg volgens het
college- en raadsbesluit een tijdelijke vergunning en proeftijd van zes maanden. Besloten werd om
aan het einde van 2017 de jongerenontmoetingsplek te evalueren. Met het evaluatieonderzoek geeft
de gemeente Dalfsen uitvoering aan dit besluit. Dit voorgestelde besluit is gebaseerd op de evaluatie.
Argumenten:
2.1. De tijdelijke periode van zes maanden is onvoldoende gebleken om een oordeel te vormen over
een definitief karakter van de locatie.
De te evalueren periode is te kort gebleken om een goed beeld te beschrijven over het gebruik van de
jongerenontmoetingsplek. De jongeren die oorspronkelijk gebruik wilden maken
van een
jongerenontmoetingsplek hebben andere interesses ontwikkeld. Zij studeren, gaan naar de
sportschool of bezoeken een café. De politie en het jeugd- en jongerenwerk constateren dat een
nieuwe groep jongeren de jongerenontmoetingsplek ontdekt. Zij worden als goed benaderbaar en
positief omschreven. De verwachting is dat in de lente en de zomer, en daarmee betere temperaturen,
de jongerenontmoetingsplek door deze groep actiever bezocht gaat worden. We schatten daarom als
gemeente in dat we na een jaar een beter beeld hebben van het gebruik en eventuele overlast van de
jongerenontmoetingsplek.
2.2. Op de jongerenontmoetingsplek is in de tijdelijke periode van zes maanden geen jeugdoverlast
geconstateerd.
De keren dat de jongerenontmoetingsplek gebruikt is, is geconstateerd dat dit volgens de
afgesproken regels is gedaan. In de gehele kern Dalfsen constateert de politie, het jeugd- en
jongerenwerk en de gemeente in de afgelopen zes maanden weinig jeugdoverlast. De politie en het
jeugd- en jongerenwerk zijn positief over de aanstaande generatie jongeren die langzamerhand
gebruik gaan maken van de jongerenontmoetingsplek. Dit is dan ook de reden waarom we op de
huidige locatie een tijdelijke vergunning van1 februari 2018 – 31 januari 2019 willen verlenen zodat
hier ervaringen kunnen worden opgedaan om in het najaar van 2018 de jongerenontmoetingsplek
opnieuw te evalueren. Overigens is het wel zo dat de huidige afspraken blijven gelden zodat er bij
geconstateerde ernstige overlast gehandhaafd kan worden.
2.3. Hoewel er weinig gebruik geconstateerd is, wordt het toch belangrijk gevonden om de
jongerenontmoetingsplek op de huidige locatie te behouden. Een herkenbare jongerenontmoetingsen verwijsplek blijft bestaan voor nieuwe generaties jongeren.
We zien dat een nieuwe generatie jongeren gebruik gaat maken van jongerenontmoetingsplek. Naar
verwachting van de politie en het jeugd- en jongerenwerk zullen de jongeren met het betere weer (in
de lente en de zomer) de jongerenontmoetingsplek vaker gebruiken. De politie en het jeugd- en
jongerenwerk zijn positief over de houding van deze groep jongeren. Daarnaast is het voor de politie
en het jeugd- en jongerenwerk fijn om bij overlast te kunnen verwijzen naar een centrale plek.
Kanttekeningen
2.1. De jongerenontmoetingsplek wordt door de oorspronkelijke initiatiefnemers niet aantrekkelijk
bevonden.
De jongerenontmoetingsplek wordt door de oorspronkelijke groep niet aantrekkelijk genoeg bevonden,
dit is een van de redenen waarom ze geen gebruik maken van de JOP. We zien dat een nieuwe groep
jongeren de jongerenontmoetingsplek begint te gebruiken. Wanneer het uiterlijk van de
jongerenontmoetingsplek een drempel blijkt te zijn voor het gebruik kan in samenwerking met de
jongeren en het jeugd- en jongerenwerk onderzocht worden hoe dit op te lossen. Om de kwaliteit van

de huidige JOP te verbeteren wordt voorgesteld om de jongeren een graffiticursus aan te bieden en
hen te vragen de huidige JOP opnieuw te bespuiten. Ook wordt er voorgesteld om de huidige JOP
aan de onderkant tochtvrij te maken.
2.2. De omgeving wenst een andere plek voor de jongeren.
De omgeving is nog steeds niet blij met de jongerenontmoetingsplek op de huidige locatie, hoewel zij
geen overlast op die plek ervaren. Zij wensen een andere plek voor de jongerenontmoetingsplek. Zij
verwachten overlast bij nieuwe groepen jongeren en voelen de druk om sociale controle uit te
oefenen. Op basis van gesprekken met het jeugd- en jongerenwerk en de politie verwacht de
gemeente geen jeugdoverlast van de nieuwe groep jongeren. Wanneer er wel overlast ervaren wordt,
blijven de huidige afspraken gelden.
Alternatieven:
1.1 De huidige locatie voor de JOP als definitieve locatie aan te wijzen.
Gezien de evaluatie waarin wordt geconcludeerd dat er in de periode van 6 maanden te weinig
ervaring is opgedaan om daadwerkelijk iets te zeggen over het gebruik van de JOP en daarmee de
wenselijkheid van de locatie is dit een niet voor hand liggende keuze.
1.2 De voorgestelde locatie stationsgebied niet aan te wijzen als plaats voor de JOP en daarmee
geen JOP te realiseren in Dalfsen.
De omgeving wil de JOP liever niet behouden in het stationsgebied, de politie en het jeugd- en
jongerenwerk pleiten echter voor een JOP als een belangrijke voorziening in Dalfsen. Door geen JOP
te realiseren in Dalfsen beschikken zij niet over een verwijsplek waarmee teruggegrepen moet worden
op het oorspronkelijke gedoogbeleid. Daarom zou het jammer zijn de JOP te verliezen in Dalfsen,
temeer omdat er tot nu toe geen overlast is ervaren en de conclusie is dat er nog geen reëel beeld is
over het gebruik van de JOP.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële dekking:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Wanneer uw raad een besluit heeft genomen worden de betrokkenen en de media actief
geïnformeerd.
Vervolg:
Na het besluit door ons college wordt de procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning
voor de periode 1 februari 2018 tot en met 31 januari 2019 reeds in gang gezet. Wanneer uw raad
besluit om niet akkoord te gaan met het voorstel en daarmee de locatie stationsgebied niet te
verlengen voor een jaar dan wordt de eventueel verleende vergunning alsnog ingetrokken.
Wachten met het aanvragen van de vergunning tot uw raad besloten heeft zorgt voor een situatie dat
de JOP tijdelijk zonder vergunning functioneert. Naast dat dit technisch niet kan vinden we dit niet
passen bij de voorbeeldfunctie die we hebben als gemeente.

Bijlagen:
Evaluatie jongerenontmoetingsplek (JOP) Dalfsen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2017, nummer 715;
overwegende dat een jongerenontmoetingsplek in Dalfsen een gewenste voorziening is;
gelet op het feit dat er in de tijdelijke periode van 6 maanden te weinig ervaring is opgedaan met het
gebruik van de JOP Dalfsen om een uitspraak te doen over een definitieve plaatsing;

besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de JOP Dalfsen in het najaar van 2017.
2. In te stemmen met de conclusie dat de tijdelijke periode van 6 maanden te kort is gebleken
om een goed beeld van het gebruik van de JOP Dalfsen te krijgen en daarom de tijdelijke
periode voor de JOP Dalfsen te verlengen met een jaar.
3. In het najaar van 2018 het functioneren van de JOP opnieuw te evalueren.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
29 januari 2018.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

