




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober, nummer 143; 
 
overwegende dat de gemeente de regie heeft op het lokale integrale veiligheidsbeleid ; 
 
gelet op het feit dat het huidige integrale veiligheidsbeleid in 2010 afloopt; 
 
gezien het feit dat voor de komende vier jaar een actualisering van het beleid noodzakelijk is; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014, en de in de kadernota voorgestelde 
veiligheidsthema’s te benoemen als speerpunten van het integrale veiligheidsbeleid voor de komende vier 
jaar.    
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 november 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H. Keizer  
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Voorstel 


1. Vast te stellen de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014; 
2. De in de kadernota voorgestelde veiligheidsthema’s te benoemen als speerpunten van het 


integrale veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar.


 
 
Inleiding:
Gemeenten hebben de regie op het eigen lokale veiligheidsbeleid. Samen met andere veiligheidspartners 
werken zij samen om te komen tot een goed integraal veiligheidsbeleid. Op een goede manier invulling 
geven aan dit beleid betekent dat de gemeente steeds opnieuw de veiligheid in de gemeente meet en waar 
mogelijk verbetert. In december 2002 heeft de gemeenteraad van Dalfsen de eerste Kadernota Integrale 
Veiligheid vastgesteld. Vier jaar later, in december 2006, is de tweede kadernota vastgesteld. Er zijn 
steeds nieuwe speerpunten voor de komende periode benoemd, telkens op basis van een 
veiligheidsonderzoek onder de burgers, de cijfers van de politie en gesprekken met en beleidsplannen van 
diverse interne en externe partners. Elke vier jaar worden er nieuwe prioriteiten gesteld, zo ook weer voor 
de periode 2011-2014.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. Maar veiligheid betreft iedereen, en 
is dus ook ieders verantwoordelijkheid. Niet alleen de gemeente en de ‘geijkte’ hulpdiensten als politie en 
brandweer maar ook de inwoners, ondernemers, welzijns- en overige instellingen zijn verantwoordelijk voor 
een veilige gemeente.  
 
Alternatieven:
Een alternatief is niet voor handen. De algemene doelstelling van het nieuwe beleid is om samen met alle 
veiligheidspartners de huidige veilige woon- en leefomgeving in stand te houden en waar mogelijk te 
verbeteren. Met het nieuwe beleid streven wij er naar dat alle generaties inwoners van de gemeente 
Dalfsen zich veilig (blijven) voelen in hun leefomgeving. Hiervoor is het noodzakelijk dat het huidige 
integrale veiligheidsbeleid wordt voortgezet, door nieuwe speerpunten te benoemen en hier de komende 
jaren uitvoering aan te geven.  
 
 







 
 
 


  


 
   


 


 
Financieel kader:
Voor het integrale veiligheidsbeleid zijn voor de komende jaren structureel middelen opgenomen op de 
begroting. Dit bedrag bedraagt ongeveer € 26.500,- , te besteden aan diverse projecten.  
 
Niet alle uitgaven op het gebied van veiligheid hoeven te worden bekostigd uit deze middelen. Veel 
‘veiligheidsuitgaven’ worden gedaan binnen de vakafdelingen, bijvoorbeeld Ontwikkeling en Grondzaken 
(Verkeer en Vervoer) en Onderhoud en Beheer (hondenpoep). Toch blijven er altijd, al dan niet incidentele, 
projecten over die niet op de vakafdelingen kunnen worden opgepakt.     
 
Daarnaast zien we de laatste jaren een ontwikkeling ontstaan waarbij steeds meer structurele regionale 
samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Hiervoor zijn via de geëigende wegen extra financiële 
middelen aangevraagd, echter: De kosten moesten worden opgevangen binnen het bestaande budget. Het 
gaat om de volgende kosten:   


 
- deelname aan Regionaal Informatie en Expertisecentrum (Wet Bibob)  €  6.750,-,  
- deelname aan Veiligheidshuis IJsselland      €  4.705,-  
- jaarlijkse inhuur van Landstede Welzijn van de procesmanager huiselijk  
  geweld           € 10.275,-  


Totaal:          € 21.730,-   
 
In het kader van de aanpak van fietsendiefstallen op de stationslocatie is de gemeente Dalfsen voor de 
periode 2010-2011 een samenwerking aangegaan met de WEZO uit Zwolle. De WEZO verwijderd de 
foutgestalde fietsen. Na een evaluatie van het beleid (2011) wordt bekeken of de gemeente Dalfsen 
doorgaat met het verwijderen van fout gestalde fietsen. Is dit het geval dan zal ook de samenwerking met 
de WEZO worden voortgezet, hetgeen voor de komende jaren een nieuwe structurele uitgave betekent van 
ongeveer €2.500,-.          
 
Op basis van dit alles en, mede in het licht van de komende bezuinigingen, is de financiële ruimte voor het 
opstarten van nieuwe projecten zeer beperkt (€ 2.270,-).  
 
Communicatie:
Via een persbericht, de gemeentelijke website en KernPunten geven wij bekendheid aan de het nieuwe 
integrale veiligheidsbeleid en de vastgestelde speerpunten voor de komende vier jaar. 
 
Aanpassingen: 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie van 1 november is de kadernota op enkele punten 
aangepast. Deze aanpassingen zijn in rood weergegeven.   
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





