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Voorstel:

Ik stel u voor om de noodverordening die op 28 augustus 2009 van kracht was de bekrachtigen. 
 
Ter voorbereiding van het streekbezoek van Hare Majesteit de Koningin op 28 augustus 2009 is er een 
driehoeksoverleg geweest met politie, justitie en de burgemeesters van Raalte, Ommen en Dalfsen. Om de 
veiligheid voor te garanderen van Koningin Beatrix en ter handhaving van de openbare is besloten om voor 
de drie gemeenten gelijkluidende veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn voor de 
afzonderlijke gemeenten proportioneel. Daarom is besloten om op grond artikel 176 van de Gemeentewet 
gebruik te maken om een noodverordening af te kondigen. In de aanloop van het streekbezoek zijn in 
Nederland meerdere incidenten geweest die aanleiding geven tot verscherpte aandacht voor veiligheid. 
 
De voorschriften van de noodverordening waren gericht op het weren van bezoekers die kennelijk van plan 
waren de openbare orde te verstoren en dat bijvoorbeeld door kleding, uitrusting, gedragingen of 
anderszins kenbaar maakten en zich in of in de omgeving van het aangewezen gebied bevonden (art. 2 
van de noodverordening). 
 
Op basis van lid 2 van artikel 176 Gemeentewet heeft de burgemeester op woensdag 9 september 2009 
de noodverordening zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de raad, de commissaris van de Koningin 
en aan de officier van justitie. Op basis van het derde lid dient de verordening in de eerstvolgende 
raadsvergadering door de gemeenteraad te worden bekrachtigd. 
 
De noodverordening heeft mogelijk preventief geholpen. De bevoegdheden zoals opgenomen in de 
noodverordening behoefden geen toepassing door de medewerkers van regiopolitie IJsselland. Het 
streekbezoek is rustig en ordelijk verlopen.  

 
Financieel kader:

Geen financiële consequenties. 
 
Communicatie:

Na bekrachtiging is geen verdere communicatie noodzakelijk.  
 
De burgemeester van Dalfsen,  
 
L.V. Elfers  


