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1. Zijn de resultaten van het voorgaande IVB gemeten? En zo ja, wat is daar de uitkomst van. 

Antwoord: De resultaten die de objectieve (de 'harde' politiecijfers) en subjectieve veiligheid (het 
veiligheidsgevoel van mensen) betreffen kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van het 
vorige IVB zodra de resultaten van de veiligheidsenquête (zie ook vraag 2) bekend zijn. Deze 
verwachten wij op zeer korte termijn, in ieder geval nog in de maand juni. 

2. Is de enquête veiligheidsmonitor uitgezet onder de inwoners van Dalfsen of een bredere groep? 

Antwoord: De enquête is uitgezet onder de inwoners van de gehele gemeente Dalfsen (dus alle 
kernen) via een steekproef uit de BRP, onder 2200 inwoners  van 18 jaar en ouder. Daarnaast hebben 
1900 inwoners die zijn aangesloten bij het Burgerpanel de enquête ontvangen.

3. Wat is de beoogde meerwaarde van twee delen Integrale Veiligheidsplannen? Waarvan nu al 
verwacht wordt dat de inhoud van het gemeentelijke plan beperkt zal zijn. 

Antwoord: Aangezien veel veiligheidsthema's gemeente overstijgend zijn kunnen deze in breder 
verband worden opgepakt. Echter kunnen er thema's zijn die specifiek in de individuele gemeente 
spelen, met een 'lokaal deel' in het IVB kan ook hier aandacht aan worden besteed. Hiertoe kan de 
veiligheidsenquête ook nog input opleveren. 

4. Wie worden er bedoeld met veiligheidspartners zoals genoemd in het eerste uitgangspunt? 

Antwoord: Hiermee worden bedoeld de externe partners zoals beschreven in paragraaf 3.3, onder 
andere de politie, het Openbaar Ministerie, maatschappelijke partners, het Zorg- en Veiligheidshuis, 
de Veiligheidsregio, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland maar ook 
lokale ondernemers en inwoners. 

5. In de uitgangspunten staat: "Partners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij de 
totstandkoming van het beleid", is dit proces reeds gestart?

Antwoord: Met enkele partners is dit proces reeds gestart. De input vanuit de inwoners halen wij op  
door middel van de veiligheidsenquête. Met partners als de Veiligheidsregio en de politie is op zeer 
regelmatige basis contact. Daarnaast komen beide dit najaar met hun eigen strategische 
beleidsplannen voor de jaren 2023-2027  waarbij ook nadrukkelijk de afstemming wordt gezocht met 
de gemeenten en hun veiligheidsbeleid (de plannen worden ook voorgelegd aan de gemeenteraden). 
Met overige partners zal op korte termijn afstemming plaats vinden. 


