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Doel:
1. Kennis te nemen van de Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
2. Uw opinie te geven over de geformuleerde strategische uitgangspunten, de genoemde thema’s en 

het proces voor de totstandkoming van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid.
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Inleiding: 
Volgens de Politiewet stelt de gemeenteraad minimaal eens per vier jaar de prioriteiten/doelen vast 
die de gemeente nastreeft op het gebied van de openbare orde en veiligheid, in de vorm van een 
Integraal Veiligheidsplan.
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om fijn te kunnen leven, wonen, werken en recreëren. Veel 
partijen hebben hier invloed op, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en het 
Openbaar Ministerie, de gemeente en natuurlijk de inwoners zelf. Gezamenlijke inzet ter voorkoming 
van onveiligheid is effectief als alle partijen op een goede manier samenwerken.

Het uiteindelijke plan kent twee delen. Een gezamenlijk deel voor alle drie de Vechtdal gemeenten en 
een individueel deel voor de gemeente Dalfsen. Uw raad is hierover in een aparte memo reeds 
geïnformeerd. De verwachting is dat dit eigen gemeentelijke plan beperkt zal zijn. Uw gemeenteraad 
wordt eind 2022 gevraagd om beide delen vast te stellen. Deze voorliggende startnotitie betreft het 
individuele deel voor de gemeente Dalfsen. We vragen uw raad zijn opinie te geven over deze 
startnotitie. Wat vindt u van de geformuleerde strategische uitgangspunten? Worden de goede 
thema’s benoemd en worden de juiste accenten gelegd? Wat is uw opvatting over het proces voor de 
totstandkoming van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid? Heeft u nog aanvullende suggesties?

Uitgangspunten, thema’s en proces:
In deze startnotitie hebben wij een aantal uitgangspunten geformuleerd die wij willen hanteren bij de 
totstandkoming van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid. Daarbij zijn er enkele meer extern gericht 
en enkele meer intern, vooral betrekking hebbend op de samenwerking binnen de gemeentelijke 
organisatie. Wij vragen met name uw opinie over de extern gerichte uitgangspunten: 

- Draagvlak onder de partners
Om het beleid effectief te laten zijn is het van belang dat het beleid breed gedragen wordt. Samen met 
veiligheidspartners wordt er een aanpak gekozen om de doelstellingen te behalen. Deze partners 
kunnen elk door hun eigen expertise een belangrijke bijdrage leveren maar ook samenwerking met 
andere gemeenten kan een belangrijke basis vormen voor een breed gedragen regionale aanpak. 

- Veiligheid is van iedereen. 
Burgers, bedrijven en organisatie worden intensief betrokken bij de vorming van het beleid. Veiligheid 
moet verankerd worden als permanent aandachtspunt in de samenleving. De totstandkoming van het 
nieuwe veiligheidsbeleid is een gezamenlijke opgave van de diverse interne en externe partners. 
Deze partners dienen in een vroeg stadium betrokken te worden bij de totstandbrenging van het 
beleid, opdat er passend beleid ontstaat dat bovendien draagvlak geniet. Belangrijke externe partners 
zijn instellingen en uitvoeringsorganisaties maar ook de ondernemers en bewoners. Ondernemers en 
bewoners worden betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het beleid. 

- De burger als veiligheidspartner: Sturen op zelfredzaamheid
Om de doelstellingen uit het beleidsplan integrale veiligheid te halen is de hulp van de inwoners van 
de gemeente nodig. Na verschillende rampen en crises in binnen- en buitenland blijkt dat burgers 
zichzelf goed kunnen redden. In veel gevallen is de (cruciale) eerste hulp in handen van familie, 
buren, omstanders en andere niet-professionele hulpverleners. Maar niet alleen in het geval van een 
ramp of crisis staan burgers klaar om een helpende hand te bieden. Ook in de dagelijkse praktijk 
wordt er vanuit de overheid steeds meer gestuurd op zelfredzaamheid van de burger. Preventieve 
initiatieven na een inbraakgolf (WhatsApp-groepen) of het opstarten van een burgeralarmering bij een 
hartstilstand zijn hier voorbeelden van. De gemeente heeft te weinig capaciteit en middelen om deze 
projecten zelf op te starten en te onderhouden maar wil bij concrete plannen vanuit inwoners een 
faciliterende rol spelen, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van een ruimte om een 
bijeenkomst te organiseren.  

- Proactief en preventief
Het veiligheidsbeleid wordt in het bijzonder gericht op het wegnemen van gevoelens van onveiligheid. 
Vanuit deze proactieve benadering worden vraagstukken zoveel mogelijk vroegtijdig voorzien of 
gesignaleerd, opdat deze bij de bron kunnen worden aangepakt en in mindere mate bij de 
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symptomen. Iedere partner, ondernemer en bewoner kent, beheerst en neemt daarbij zijn 
verantwoordelijkheid en hanteert een proactieve houding gericht op samenwerking en effectiviteit. 
Hoewel wij in de afgelopen beleidsperiodes al veel aandacht hebben besteed aan preventie door 
middel van diverse campagnes (bijvoorbeeld preventie woninginbraken) willen wij het belang van de 
beweging van repressie naar pro-actie en preventie blijven benadrukken.

- Het integraal veiligheidsbeleid klinkt door in de strategische beleids- en operationele plannen van de 
interne en externe partners. 
Het IVP klinkt ook door in de strategische beleidsplannen van de partners. Deze partners dienen zelf 
een plausibel vervolg te bepalen in flankerende strategische beleidsprocessen. Voorbeelden zijn de 
meerjarenbeleidsplannen van de politie en van de Veiligheidsregio. Andersom geldt dit ook. Het IVP 
neemt onderdelen daarvan over en past dit in in andere lijnen in de aanpak.

- Tot slot: Het is druk op de veiligheidssnelweg, wat doen we wel en wat (nog) niet? 
Zowel landelijk, regionaal als lokaal gebeurt er veel op het gebied van veiligheid, wordt er veel 
belangrijk gevonden en worden er veel initiatieven ontplooid. Veel thema’s stemmen overeen, met 
name de landelijke en regionale thema’s, lokaal vinden er soms aparte initiatieven plaats. 

De landelijke thema’s worden beschreven in paragraaf 2.3 van de startnotitie. Hier is ook een 
opsomming gegeven van de thema’s die regionaal spelen. Middels de bijgevoegde Position Paper 
‘Samen werken aan een veilig IJsselland’ wordt duidelijk wat er de komende jaren regionaal belangrijk 
gevonden wordt (ondermijning, digitale veiligheid, zorgvraagstukken).  

Lokaal hebben we in het Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 de speerpunten woninginbraken, 
te hard rijden, aanpak woonoverlast en stimuleren zelfredzaamheid in noodsituaties vastgesteld. Aan 
de hand van de Veiligheidsanalyse zullen wij nieuwe lokale prioriteiten gaan vaststellen. Hier komt 
dan ook nog de intensievere samenwerking met de overige Vechtdalgemeenten bij.

Kortom, er gebeurt veel en daarom is het belangrijk te beseffen dat ‘niet alles kan’ en dat een 
duidelijke afbakening en prioritering noodzakelijk is.

Duurzaamheid
 n.v.t. 

Communicatie:
De uitkomsten van de opiniërende behandeling in uw raad worden gebruikt voor het vervolg proces, 
zie hiertoe het onderstaande kopje ‘Vervolg’.  

Vervolg:
Eind 2022 bieden wij uw raad een actueel Integraal Veiligheidsplan (IVP) aan. Dit plan kent twee 
delen. Een gezamenlijk deel voor alle drie de Vechtdal gemeenten en een individueel deel voor de 
gemeente Dalfsen. De verwachting is dat dit eigen gemeentelijke plan beperkt zal zijn. Uw raad wordt 
gevraagd om beide delen vast te stellen.
Deze voorliggende startnotitie betreft het individuele deel voor de gemeente Dalfsen en wordt 
aangeboden om een opiniërende discussie over te voeren. Dit dient als input voor het IVP.
Daarnaast wordt er gepoogd om nog voor de zomervakantie een moment te plannen voor alle drie de 
gemeenteraden om met elkaar van gedachten te wisselen. 
Er worden voor en in de zomer activiteiten ondernomen om inwoners, maatschappelijke en 
professionele partners de ruimte te geven voor inbreng. 

Bijlagen:
1. Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 gemeente Dalfsen
2. Position Paper ‘Samen werken aan een veilig IJsselland’
3. Politieteam Vechtdal: 'Operationele cijfers 2021 gemeente Dalfsen'
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Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude


