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Verslag Driehoeksoverleg op 24 augustus 2009 

 

Plaats  :  Gemeentehuis Raalte 
Tijdstip :  16.30 uur tot 17.15 uur 
 
Aanwezig:  namens de gemeente Dalfsen de heer Elfers, de heer Van der Woude 
   namens de gemeente Ommen, de heer Kok, de heer Westerhof 
   namens de gemeente Raalte, de heer Zoon, de heer De Haan (verslag) 
   namens het OM, de heer Berden 
   namens de politie, mevrouw Van der Sloot, de heer Telman 
 
 
Opening 
De heer Zoon opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
Aanleiding overleg 
Op 28 augustus 2009 bezoekt HM koningin Beatrix de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte. 
De politie heeft aangegeven dat er concrete aanwijzingen zijn dat mogelijk mensen of groepen 
van mensen deze gelegenheid  zullen gebruiken om zich op onoorbare wijze te profileren. Er is 
een ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden. Dit maakt het noodzakelijk 
om gebruik te maken van speciale bevoegdheden en noodverordeningen af te kondigen. 
 
Ambtelijk vooroverleg 
De Aov-ers van de 3 gemeenten hebben in overleg met een vertegenwoordiging van de politie 
een concept-noodverordening opgesteld. In Dalfsen en Raalte is in de APV de mogelijkheid 
opgenomen om een Veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. In Ommen zal in de 
gemeenteraadsvergadering van 25 augustus 2009 een aanpassing in de APV behandeld 
worden. Als de APV van Ommen ook in die zin gewijzigd wordt, dan wordt voorgesteld om de 3 
noodverordeningen, met uitzondering van het aangewezen gebied, de inwerkingtreding en de 
geldigheidsduur, dezelfde tekst te hanteren. Wanneer de gemeenteraad van Ommen niet zou 
besluiten om de APV op dit onderdeel aan te passen, dan zal de noodverordening in de 
Ommen op meerdere delen een andere tekst hebben. 
 
Inhoudelijk overleg 
Het concept wordt inhoudelijk met de aanwezigen per artikel doorgenomen. Er wordt met name 
aandacht gegeven aan de berichten van de politie en het aanwijzen van het 
Veiligheidsrisicogebied. Gelet op de omstandigheden, recente ontwikkelingen gerelateerd aan 
risicopersonen blijkt het noodzakelijk te zijn om een Veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. 
Hierdoor wordt het mogelijk om preventief te fouilleren. Er zal wel terughoudend opgetreden 
moeten worden; het optreden op basis hiervan zal alleen gericht moeten zijn op de personen 
die het aangaan. 
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Besluit 
De burgemeesters van de gemeenten Dalfsen en Raalte besluiten na dit overleg om een 
noodverordening af te kondigen, zodat tijdens het streekbezoek van HM koningin Beatrix in de 
drie gemeenten op vrijdag 28 augustus 2009, mogelijke aantasting van de openbare orde 
effectief bestreden kan worden. Expliciet wordt besloten om een Veiligheidsrisicogebied  aan te 
wijzen zodat het mogelijk wordt om preventief te fouilleren. Besloten wordt om de 
mogelijkheden die dit artikel biedt, alleen toe te passen op degenen die kennelijk van plan zijn 
de openbare orde te verstoren zoals dat beschreven wordt in artikel 2 van de noodverordening. 
De burgemeester van de gemeente Ommen neemt een overeenkomstig besluit, met dien 
verstande dat de raadsvergadering van de gemeente Ommen op 25 augustus 2009 hem 
daartoe de bevoegdheid geeft en de APV van die gemeente in die zin aangepast wordt. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. 
 


