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Samenvatting 

Eind 2010 is de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 van de gemeente Dalfsen vastgesteld door 

de gemeenteraad. De kadernota is opgesteld in samenwerking met partners op het gebied van 

veiligheid. Voorbeelden van partners zijn onder andere politie, jongerenwerk, brandweer, 

woningbouwverenigingen en interne partners. In de kadernota integrale veiligheid worden doelen 

gesteld voor een periode van vier jaar. Elke twee jaar  wordt er in aanvulling op de kadernota een 

uitvoeringsprogramma opgesteld. In de uitvoeringsprogramma’s worden de doelstellingen uit de 

kadernota verder uitgewerkt.  

Om te weten te komen of het beleid effectief is geweest wordt er voor het opstellen van de nieuwe 

kadernota een evaluatie opgesteld.  De evaluatie dient ook als input voor de nieuwe kadernota 

integrale veiligheid. Zo wordt er ondermeer op basis van de evaluatie besloten welke doelstellingen 

meegenomen worden in de nieuwe kadernota. De input voor de evaluatie is afkomstig uit de 

Veiligheidsmonitor 2013, gehouden door de gemeente Deventer in opdracht van de gemeente 

Dalfsen, de gebiedsscan Dalfsen-Ommen  update 2013 van de Politie district IJsselland en informatie 

afkomstig van interne afdelingen van de gemeente Dalfsen. Ondermeer de afdelingen Welzijn & 

Onderwijs en Bestuurszaken & Communicatie.  

De doelstellingen zijn onderverdeeld in vijf veiligheidsvelden: 

1. Veilige woon- en leefomgeving 
2. Bedrijvigheid en veiligheid 
3. Jeugd en veiligheid 
4. Fysieke veiligheid 
5. Integriteit en veiligheid 

 
De doelstellingen met betrekking tot een veilige woon- en leefomgeving zijn niet allemaal behaald. 

Zo zijn er slechts 10 nieuwe certificaten Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) afgegeven, een 

stijging van 1% waar 10% beoogt was. Mogelijke oorzaak hiervan is de prijs voor het aanvragen van 

een certificaat. Wel heeft tweederde van de inwoners extra hang- en sluitwerk aangebracht. 11% 

deed dit in het afgelopen jaar. De bekendheid van het PKVW is nagenoeg gelijk gebleven met de 

situatie van 2009, 61% van de inwoners is bekend met het PKVW. Het aantal woningbraken is 

ondanks meerdere informatiebijeenkomsten door gemeente en politie  fors gestegen, een stijging 

van 69%. De oorzaak hiervan is mogelijk te vinden in de toename van mobiel banditisme. 

Doelstellingen die wel behaald zijn dalingen van het aantal casussen huiselijk geweld (-18%) en het 

aantal meldingen van voertuigcriminaliteit (-6%). De dalende lijn in het aantal fietsendiefstallen (-

35%) is voortgezet. Ook de overlast van hondenpoep is gedaald. Dankzij een actieve inzet op dit 

onderwerp is de overlast met 13% gedaald.  

Op het gebied van het veiligheidsveld bedrijvigheid en veiligheid kan geconcludeerd worden dat dit 

onderwerp meer aandacht nodig heeft in de nieuwe beleidsperiode. Er is een daling van de overlast 

bij uitgaansgelegenheden, daarentegen is het aantal winkeldiefstallen gestegen. Tegenover het 

laatste punt staat wel een toename van de aangiftebereidheid van winkeliers. De beveiliging van 

bedrijventerreinen is deels verbeterd. De beveiliging van bedrijventerrein Nieuwleusen is 

geïntensiveerd, een uitrol naar de bedrijventerreinen van Dalfsen en Lemelerveld  is ondanks alle 

inspanningen nog niet gerealiseerd. Er zijn gesprekken met de ondernemersvereniging maar de 



 

 

collectieve beveiliging is afhankelijk van diverse factoren. Ondermeer verlichting en de aanleg van 

glasvezelinternet zijn van belang om bijvoorbeeld cameratoezicht praktisch mogelijk te maken.  

In de kern Dalfsen was er één jeugdgroep die als hinderlijk werd getypeerd aan de hand van de Beke-

methodiek. Alle andere jeugdgroepen zijn in beeld bij het jongerenwerk (SMON en Landstede 

Welzijn). Het jongerenwerk neemt deel aan het structureel jeugdoverleg met de politie en de 

gemeente. Mede door deze samenwerking zijn de openingstijden van de jeugdsoos in Dalfsen 

verruimd.  

Bij het thema verkeersveiligheid blijft te hard rijden de grootste vorm van overlast. Ruim een kwart 

van de inwoners van de gemeente geeft aan deze vorm van overlast vaak te ervaren. Er is echter wel 

een daling van 10% gerealiseerd. Een ander onderdeel van fysieke veiligheid is de aanwezigheid van 

risicolocaties. Vergunningen van deze locaties worden actief gecontroleerd op juistheid en naleving. 

Risicocommunicatie moet verder worden geïntensiveerd. De veiligheidsmonitor laat zien dat 

inwoners behoefte hebben aan voorlichting over hoe te handelen in een noodsituatie.   

Met het beschikbaar komen van de beleidslijn BIBOB gemeente Dalfsen zijn er meer mogelijkheden 

om het ongewenst faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen. Deze wet wordt toegepast bij 

branches die gevoelig zijn voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld horecagelegenheden en 

afvalverwerkingsbedrijven.  
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Veilige woon- en leefomgeving 

Leefbaarheid 

1. Minder overlast door hondenpoep daling van 5% t.o.v. 16% in 2009. 
De overlast door hondenpoep is in de afgelopen jaren gedaald. Waar in 2009 nog 34% van de inwoners aan 
geven dat zij veel overlast ervaren is dat in 2013 21%.

1
 Wel is het nog steeds de meest voorkomende soort van 

fysieke verloedering in de gemeente. De gemeente heeft de afgelopen jaren de overlast door hondenpoep met 
voorrang aangepakt. Zo zijn er hondentoiletten geplaatst en worden er gratis hondenpoepzakjes aangeboden 
op diverse locaties in de gemeente. Daarnaast is er ingezet op handhaving door toezichthouders.  Deze 
speerpunten zijn geformuleerd in het Hondenbeleid. Het Hondenbeleid is opgesteld in 2010 en zal in 2015 
geëvalueerd worden.  
 
 
 

 

Huiselijk geweld 

1. Minder gevallen van huiselijk geweld daling van 5% t.o.v. 2010 
In 2009 zijn er in de gemeente Dalfsen vijf huisverboden opgelegd. In 2010 waren dit er twee, ditzelfde aantal 

geldt voor 2012, een daling van 60%.
2
 In het totaal liepen er begin 2010, 11 casussen van het huiselijk geweld, 

in 2011 waren dit er 8 en begin 2012 liepen er 9 casussen.
3
 Een daling van 18 procent. Regionaal gezien is het 

aantal meldingen van huiselijk geweld nagenoeg gelijk gebleven.
4
  

Voor betrokkenen bij huiselijk geweld is er een caseteam Aanpak Huiselijk Geweld (AHG) en een 

beleidsadviesgroep samengesteld. De afgelopen jaren was Kadera, voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld, het 

meldpunt voor inwoners uit de gemeente Dalfsen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. De gemeente is de 

regievoerder. De beleidsadviesgroep  bestond uit vertegenwoordigers van de politie, gemeente, algemeen 

maatschappelijk werk, reclassering en Kadera. Het caseteam is compacter samengesteld, in vergelijking met de 

beleidsadviesgroep hebben Kadera en de gemeente in eerste aanleg geen zitting in het caseteam. Het beleid 

ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld wordt steeds meer regionaal opgezet, zo wordt er voorjaar 

2014 een Regiovisie huiselijk geweld vastgesteld. Gemeente Dalfsen is actief betrokken geweest bij de 

ontwikkeling hiervan.  Gezien deze ontwikkelingen is in 2013 besloten de lokale beleidsgroep op te heffen, er 

bestaat alleen nog een caseteam.  

 

 
 

2. Hogere aangiftebereidheid 
Het is niet bekend of er een hogere aangiftebereidheid is. De invoering van registraties met betrekking tot  
meldingen en aangiftes bij de politie zijn de afgelopen jaren veranderd. Hierdoor is het niet aantoonbaar dat er 
daadwerkelijk een hogere aangiftebereidheid is. Ondanks dat het regionale aantal misdrijven met betrekking 
tot huiselijk geweld gelijk is gebleven, is het aantal opgenomen aangiften regionaal gedaald met 2%.  

 
 

                                                           
1 Gemeente Deventer. (2014). Veiligheidsmonitor gemeente Dalfsen. P.21 
2 Politie IJsselland. (2013). Gebiedsscan Dalfsen-Ommen 2012 Update. Zwolle: Politie IJsselland. P.11 
3 Landstede. (2012). Rapportage Aanpak Huiselijk Geweld . Dalfsen: Landstede. P.3 
4 Politie Oost Nederland. (2014). Jaarcijfers Nationale Politie eenheid Oost Nederland. 

De gestelde doelstelling, een daling van 5% t.o.v. het aantal gevallen van huiselijk geweld, is met  een daling van 18% ruim 

behaald.  

De afgelopen beleidsperiode is de overlast door hondenpoep met 13% gedaald. De doelstelling , een daling van 5%, is 

daarmee ruim behaald.      
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Inbraken en voertuigcriminaliteit 

1. Aantal gevallen van insluiping bij ouderen terugbrengen 
Om het onderwerp insluipingen bij ouderen onder de aandacht te brengen zijn er door een wijkagent diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden bij woon-/ zorginstellingen 
voor ouderen en bij ouderenverenigingen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn ouderen geïnformeerd over de 
wijze waarop er insluipingen plaatsvinden en welke preventieve acties ondernomen kunnen worden. Bij de 
aangiftes die bij de politie worden gedaan wordt er geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
leeftijdscategorie. Hierdoor is het niet na te gaan of er een daling is in het aantal insluipingen bij ouderen.  
 

2. Verhogen aantal afgegeven certificaten Politie Keurmerk Veilig Wonen  stijgt met 10% 
In de periode 1994 tot en met 2010 zijn er in  totaal 690 certificaten Politie Keurmerk Veilig Wonen afgegeven. 

In 2013 stond het totaal van afgegeven certificaten op 700, waarvan 394 certificaten geldig zijn.
5
 Een stijging 

van ruim 1%. De bekendheid van het Politie Keurmerk Veilig Wonen is tussen 2009 en 2013 nagenoeg gelijk 

gebleven. 61% van de inwoners heeft wel eens gehoord van het PKVW, 14% van de inwoners heeft het 

afgelopen jaar extra voorzieningen getroffen om voor het keurmerk in aanmerking te komen. 

 De matige stijging van het aantal afgegeven PKVW-certificaten is mogelijk te wijten aan de hoge kosten voor 

de aanschaf van het gecertificeerde hang- en sluitwerk en de kosten voor het aanvragen van het PKVW-

certificaat. Zo geeft bijvoorbeeld woonstichting Vechthorst aan huurwoningen niet meer van een certificaat te 

voorzien gezien de kosten, wel wordt bij renovatiewerkzaamheden hang- en sluitwerk geplaatst dat voldoet 

aan het PKVW.  

Hoewel het aantal afgegeven certificaten dus niet is gestegen blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2013 echter wel 

dat in  totaal 68% van de mensen extra hang- en sluitwerk in de woning heeft aangebracht, 11% deed dat in het 

afgelopen jaar. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat de gemeente de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd 

in voorlichting over het beveiligen van de eigen woning tijdens onder andere informatieavonden en diverse 

publicaties in KernPUNTEN, de Dalfser Marskramer en de gemeentelijke website.  

Nieuwbouwwijken in de gemeente Dalfsen worden ingericht conform de eisen van het PKVW. Hierbij worden 

veiligheidseisen gesteld op planologisch en stedenbouwkundig niveau. Maar ook bijvoorbeeld de openbare 

ruimte, het complex en de woning zelf brengen eisen met zich mee met als doel een veilige buurt, een veilig 

complex en een veilige woning.  

 

3. Aantal  woninginbraken is met 15% gedaald t.o.v. 2010  
In 2010 vonden er 56 woninginbraken plaats in de gemeente Dalfsen.

 6
  In 2011 werd er 96 keer aangifte 

gedaan van woninginbraak, in 2012 was dit 78 keer het geval en in 2013 vonden er 125 woninginbraken plaats. 

Een totale stijging van 69% ten opzichte van 2010. In de maand december is een duidelijke piek te zien in het 

aantal woninginbraken. De significante stijging van het aantal woninginbraken is aanzienlijk hoger dan de 

regionale trend in. In district IJsselland is het totaal aantal inbraken gestegen met 11%.
7
 De stijging van het 

aantal woninginbraken is mogelijk te herleiden naar een toename van mobiel banditisme. Bij mobiel 

banditisme trekt een dadergroep rond in een bepaald gebied  en plegen daarbij voornamelijk 

vermogenscriminaliteit en fraude. Vormen hiervan zijn inbraken, oplichting en skimming.  

De gemeente Dalfsen heeft geïnvesteerd in het verhogen van het bewustzijn van de inwoners. Door middel van 

flyers, artikelen en voorlichtingsavonden zijn inwoners gewezen op het eigen gedrag en de preventieve 

maatregelen om inbraken te voorkomen. Tijdens de informatieavonden in de kernen hebben de wijkagenten 

                                                           
5 Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid. (2013, 12 9). Preventiemeter PKVW. 
6 Politie IJsselland. 2013. Gebiedsscan Dalfen-Ommen 2012 Update. P.5 
7 Politie Oost Nederland. (2014). Jaarcijfers Nationale Politie eenheid Oost Nederland.  

De afgelopen jaren zijn er tien PKVW-certificaten afgegeven, een stijging van 1%. De gestelde 10% is niet behaald.  
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een presentatie gegeven, zijn slachtoffers aan het woord geweest en hebben beveiligingsbedrijven hun 

producten gepresenteerd. In de kern Oudleusen is er samen met inwoners nagedacht over het verminderen 

van de woninginbraken door middel van een co-creatie.  

Ook de politie is actief op het gebied van het voorkomen van woninginbraken. Tijdens het Donkere Dagen 

Offensief heeft de politie extra surveillances gehouden en zijn er diensten gedraaid. Hierbij zijn toegangswegen 

extra gecontroleerd, onopvallende surveillances gehouden en is de Top X bezocht. De Top X zijn veelplegers 

met antecedenten op onder andere het gebied van woninginbraken. 

 

4. Minder gevallen van voertuigcriminaliteit en autodelicten 
In 2012 is een lichte daling waar te nemen op het gebied van voertuigcriminaliteit. In 2010 zijn er 49 en in 2012 

zijn er 46 meldingen gedaan van voertuigcriminaliteit. In de kern Nieuwleusen is er in 2011 een inbraakgolf 

geweest in bedrijfsbusjes, toen zijn er 104 aangiftes gedaan in de gemeente Dalfsen.
8
  

 

 

Overige criminaliteit 

1. Dalende trend van het aantal fietsendiefstallen vasthouden 
Het aantal fietsendiefstallen in de gemeente Dalfsen is de afgelopen jaren gedaald. In 2010 werden er nog 73 

fietsen gestolen, in 2013 waren dit er, tot en met november, 47. Een daling van ruim 35%.
9
  

Sinds 2010 is er extra aandacht voor het stationsgebied in Dalfsen. Zo is het stationsgebied opnieuw ingericht, 

zijn er extra stallingen en parkeerplaatsen aangelegd en worden ‘weesfietsen’ en fietsen buiten de stalling 

verwijderd. Dit alles met het doel om het stationsgebied leefbaarder, veiliger en aantrekkelijker te maken. 

Ondanks deze  verbeteringen voelt 20% van de inwoners zich vaak of soms onveilig bij het treinstation, een 

kleine toename ten opzichte van 2009.  

 

 
 

Bedrijvigheid en veiligheid 

Uitgaan en overlast (inclusief geweld) 

1. Minder geluidsoverlast, vandalisme en geweldsincidenten bij uitgaansgelegenheden 
In 2011 en 2012 zijn er enquêtes gehouden onder omwonenden van het uitgaansgebied in Dalfsen. In 2012 

werd er minder overlast ervaren dan in 2011, een daling van 4%. De meeste overlast werd ervaren in de 

Prinsenstraat en de Wilhelminastraat. Ondanks een daling in de ervaring van overlast is er wel sprake van meer 

ervaren geluidsoverlast. Geluidsoverlast en rommel op straat en in de tuin is de meest ervaren vorm van 

overlast. De ervaren geluidsoverlast is in 2012 gestegen naar 61% ten opzichte van de 50% in 2011. Het 

                                                           
8 Politie IJsselland. 2013. Gebiedsscan Dalfsen-Ommen 2012 Update. P.8 
9 Politie District IJsselland. 2014. Cijfers WOB Landelijk. Zwolle  

In 2013 was er ten opzichte van 2010 een stijging van 69% m.b.t. woninginbraken. Hiermee is de gestelde daling van 15% 

niet behaald.  

Het aantal gevallen van voertuigcriminaliteit is de afgelopen beleidsperiode met  6% gedaald. Door deze daling is de 

doelstelling, minder gevallen van voertuigcriminaliteit en autodelicten, behaald.  

Sinds 2010 is er een dalende trend zichtbaar in het aantal fietsendiefstallen. Een totale daling van ruim 35%. Hiermee is de 

doelstelling, een dalende trend van het aantal fietsendiefstallen, behaald.  
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merendeel van de ondervraagden geeft aan overlast niet te melden bij de politie omdat het melden niet helpt 

of dat er niet voldoende overlast wordt ervaren om dit te melden. 
10

 

 

Aangiftebereidheid winkeliers 

1. Verhogen aangiftebereidheid winkeliers 
Het aantal winkeldiefstallen is licht gestegen. Het lijkt erop dat de aangiftebereidheid onder de winkeliers is 

gestegen. Een in 2012 gehouden onderzoek onder de winkeliers in de gemeente wijst uit dat ongeveer de helft 

van de winkeliers altijd aangifte doet, de meerderheid doet meestal aangifte van winkeldiefstal. De minderheid 

doet geen aangifte met als reden teveel gedoe en het kost te veel tijd.
11

  

 

 

Veiligheid op bedrijventerreinen 

1. Verdere intensivering collectieve beveiliging Nieuwleusen  
De collectieve beveiliging bedrijventerrein Nieuwleusen is geïntensiveerd. Er zijn verschillende preventieve 

maatregelen genomen. Een voorbeeld van een preventieve maatregel is camerabewaking.  

 

 
2. Uitrol naar Lemelerveld en Dalfsen 

Uitrol naar andere gebieden heeft niet plaatsgevonden. De gemeente heeft in Dalfsen toenadering gezocht 

maar een samenwerking met het bedrijventerrein Dalfsen is nog niet gerealiseerd. Er zijn door de gemeente 

gesprekken gevoerd met de bedrijventerreinen, maar er is nog niet voldoende medewerking om de collectieve 

beveiliging uit te rollen naar de bedrijventerreinen in Lemelerveld en Dalfsen.  

Ondanks dat de uitrol naar Dalfsen en Lemelerveld nog niet gerealiseerd is blijft de gemeente in gesprek met 

de betrokken bedrijventerreinen en wordt er gekeken naar mogelijke maatregelen om de veiligheid op de  

bedrijventerreinen te verbeteren. Vooral fysieke aanpassingen zullen een bijdrage moeten leveren aan een 

veiliger bedrijventerrein. Bijvoorbeeld het aanpassen van de verlichtingsplannen of het plaatsen van 

beveiligingscamera’s. Voor het gebruik van beveiligingscamera’s is onder andere glasvezel internet nodig, iets 

wat nog niet is gerealiseerd op de bedrijventerreinen.  

 

 
 
 

                                                           
10 Gemeente Dalfsen. 2012. Resultaten enquete omwonenden uitgaansgebied Dalfsen .  
11 Politie IJsselland. 2013. Gebiedsscan Dalfsen-Ommen 2012 Update. Zwolle : Politie IJsselland, 2013. P.10 

De overlast met betrekking tot de omgeving van uitgaansgelegenheden is gedaald. Daarmee is de doelstelling, minder 

geluidsoverlast  behaald.  

Een stijging van het aantal winkeldiefstallen wijst mogelijk op een stijging van de aangiftebereidheid van winkeliers. Dit kan 

echter niet concreet gemaakt worden met cijfers. 

De collectieve beveiliging is geïntensiveerd. De doelstelling is daarmee behaald.   

De uitrol naar Lemelerveld en Dalfsen is niet gerealiseerd. De doelstelling is dan ook niet behaald.   
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Jeugd en veiligheid 

Overlast 

1. Continue monitoring van jongerengroepen 
De jongerengroepen in de gemeente zijn in beeld. In Dalfsen was één groep aan de hand van de Beke 

Methodiek als overlastgevend getypeerd.
12

 SMON en Landstede Welzijn hebben contact met de verschillende 

groepen.  

 

 
 

2. Goede samenwerking met politie en (ambulant) jongerenwerk voortzetten 
Met ingang van september 2012 hebben de gemeente, politie en jongerenwerk gemiddeld één keer per maand 

een gezamenlijk jeugdoverleg. In dit overleg worden de problemen en de mogelijke aanpakken besproken. 

 

3. Onderzoeken of openingstijden jeugdsoos Dalfsen verruimd kunnen worden 
De openingstijden van de jeugdsoos in Dalfsen zijn in de afgelopen vier jaar verruimd. Waar er eerder is ingezet 

op extra jongeren werkers is er de afgelopen jaren gekeken naar de openingstijden van de jeugdsoos. Het 

college heeft in de voorjaarsnota €30.000 beschikbaar gemaakt om de openingstijden van de jeugdsoos in 

Dalfsen te verruimen.  

 

Fysieke veiligheid 

Verkeersveiligheid 

1. Vaststellen op welke plekken de meeste hinder wordt ervaren, met name te hard rijden. Op basis 
daarvan maatregelen nemen. Daling 10% t.o.v. veiligheidsmonitor 2009.  

In de veiligheidsmonitor 2013 geeft 69% van de inwoners aan dat dit wel eens voorkomt, ruim een kwart, 27%, 
geeft aan dat dit vaak voorkomt.

13
 In 2009 gaf 37% van de inwoners aan dat deze vorm van overlast vaak voor 

kwam en 48% dat dit wel eens voorkwam.  In het buitengebied wordt deze soort overlast het meeste ervaren. 
Uit de (subjectieve) verkeersveiligheidenquête kan geconstateerd worden dat de meest onveilige 
verkeerssituatie in 2012 op de kruising   Burgemeester van Bruggenplein/  Vechtdijk lag. In 2013 was dit 
gehalveerd.

14
 

  
 

 
 

 
 

                                                           
12 Beke, M.W.A. en Wijk, van, Anton Ph. (2010). Problematische jeugdgroepen. Arnhem : Beke, 2010. P. 5,6 
13 Gemeente Deventer. (2014). Veiligheidsmonitor gemeente Dalfsen. P.25 
14 Gemeente Dalfsen. (2013). Actieplan Verkeersveiligheid 2014 Gemeente Dalfsen. P.26 

Na onderzoek zijn de openingstijden van de jeugdsoos Dalfsen verruimd. 

Er is een samenwerking tussen gemeente, politie en jongerenwerk waarbij een maandelijks jeugdoverleg plaats vind.  

In 2013 is er een daling van 10% zichtbaar van mensen die vaak overlast ervaren van te hard rijden ten opzichte van 2009. 

Wel is er een stijging van het aantal mensen die wel eens overlast ervaart, een stijging van 21%.  

Alle jeugdgroepen zijn in beeld, waarvan één groep als hinderlijk getypeerd was. Er is contact met alle jeugd groepen. 



 

Pagina 7 

 

Risico’s aanwezige bedrijvigheid 

1. Blijvende aandacht voor risicobeheersing rond risicolocaties.  
De uitvoering van het  externe veiligheidsbeleid in de gemeente Dalfsen wordt jaarlijks verantwoord in een 

jaarrapportage aan de provincie Overijssel. Vergunningen op het gebied van externe veiligheid worden actief 

gecontroleerd op juistheid en correcte naleving.  

 

2. Meer risicocommunicatie naar burgers 
Ondanks dat de gemeente Dalfsen  de afgelopen jaren verschillende keren aandacht heeft besteed aan de 

risicocommunicatie naar burgers (via bijvoorbeeld de gemeentelijke website en het aanbieden van 

‘meterkastkaarten’) moet dit vanaf 2014 nog actiever worden opgepakt.   

De verantwoordelijkheid voor de risicocommunicatie ligt bij de veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). De 

veiligheidsregio is bezig met het opstellen van een Plan van Aanpak en de definitieve versie van dit PvA staat in 

2014 gepland. Uit de veiligheidsmonitor 2013 komt naar voren dat de inwoners van de gemeente Dalfsen 

voornamelijk behoefte hebben aan voorlichting over een snelverspreidende ziekte, een verkeersongeval met 

gevaarlijke stoffen en vervuild of geen kraanwater. 
15

 

 

Integriteit en veiligheid 

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 

1. Voorkomen dat de gemeente ongewild criminele activiteiten faciliteert door bijvoorbeeld 
vergunningverlening. 

Met ingang van juli 2003 is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet 

BIBOB) en het daarbij ook het Besluit BIBOB in werking getreden.
16

 Door het inwerking treden van deze wet is 

het voor de overheid mogelijk om ongewilde facilitering  van criminele activiteiten tegen te gaan. Zo is het 

mogelijk om bijvoorbeeld vergunningen en subsidies  met betrekking tot o.a. drank en horeca, coffeeshops, 

bouw en milieu te weigeren of in te trekken wanneer er sprake is van ernstig gevaar dat deze vergunning of 

subsidie wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het ‘witwassen’ van geld. Het gemeentelijke 

Bibob-beleid is vastgelegd in de “Beleidslijn BIBOB gemeente Dalfsen”. 

De gemeente Dalfsen stelt in de beleidslijn BIBOB vast dat de Wet BIBOB consequenties heeft voor de 
aanvragers en houders van de volgende vergunningen: 

- De vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf  

- De vergunning op grond van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren 
van een seksinrichting 

- De vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening voor het 
exploiteren van een openbare inrichting 

 

 

                                                           
15 Gemeente Deventer. (2014). Veiligheidsmonitor gemeente Dalfsen. P.40 
16 Gemeente Dalfsen. (2011). Beleidslijn BIBOB . Dalfsen: Gemeente Dalfsen. 

Door het toepassen van de beleidslijn BIBOB  probeert de gemeente Dalfsen te voorkomen dat zij criminele activiteiten 

faciliteert.  

De afgelopen jaren is er verschillende keren aandacht geweest voor risicocommunicatie naar burgers. De komende jaren zal 

de risicocommunicatie, in samenwerking met de veiligheidsregio, worden geïntensiveerd.  

Er is blijvende aandacht voor risicobeheersing rond risicolocaties.   
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Conclusies 

De doelstellingen uit de kadernota integrale veiligheid 2011-2014  zijn grotendeels behaald. Naast de 

behaalde en de niet behaalde doelstellingen zijn er ook doelstellingen die nog niet geëvalueerd 

kunnen worden.  

Openstaande doelstellingen 

Doelstellingen die niet geëvalueerd kunnen worden zijn: 

- Aantal gevallen van insluiping bij ouderen terugbrengen 
- Aangifte bereidheid winkeliers verhogen 

 
Doelstellingen die wel geëvalueerd maar niet behaald zijn: 
 

- Verhogen aantal afgegeven certificaten Politie Keurmerk Veilig Wonen  stijgt met 10% 
- Aantal woninginbraken is met 15% gedaald t.o.v. 2010  
- Uitrol collectieve beveiliging bedrijventerreinen naar Lemelerveld en Dalfsen 

 
De volgende conclusies worden getrokken uit de evaluatie van de kadernota integrale veiligheid 

2011-2014: 

Veilige woon- en leefomgeving 

- Het aantal gevallen van huiselijk geweld is gedaald van 11 in 2010 naar 9 in 2012. 
- De afgelopen beleidsperiode zijn er 10 nieuwe certificaten van het Politie Keurmerk Veilig 

Wonen afgegeven, een stijging van 1%. De bekendheid omtrent het PKVW is nagenoeg gelijk 
gebleven.  

- Het aantal woninginbraken is in 2013 gestegen met 69% ten opzichte van 2010.  
- Het aantal meldingen van voertuigcriminaliteit en autodelicten is gedaald met 6%. 
- De dalende lijn van het aantal fietsendiefstallen is vastgehouden. Tot een daling van 35% in 

2013. 
 
Bedrijvigheid en veiligheid 

- De overlast in de omgeving van uitgaansgelegenheden is gedaald. Er is wel een lichte stijging 
van de geluidsoverlast en rommel op straat met betrekking tot de omgeving van 
uitgaansgelegenheden.  

- Het aantal winkeldiefstallen is gestegen, mogelijk wijst dit op een hogere aangiftebereidheid 
van de winkeliers. 

- De collectieve beveiliging van het bedrijventerrein Nieuwleusen is geïntensiveerd. Er heeft 
ondanks de inspanningen van de gemeente nog geen uitrol plaatsgevonden naar Dalfsen en 
Lemelerveld.  

 
Jeugd en overlast 

- Alle jeugdgroepen zijn in beeld bij SMON en Landstede Welzijn. Er was één hinderlijke 
jeugdgroep. 

- Er vindt sinds september 2012 een structureel overleg plaats met gemeente, politie en 
jongerenwerk. 

- De openingstijden van de jeugdsoos in Dalfsen zijn verruimd.  
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Fysieke veiligheid 

- Te hard rijden blijft voor een grote mate van overlast zorgen. De categorie die hier vaak 
overlast van ervaart is gedaald met 10%, de categorie die ‘wel eens’ overlast ervaart is 
gestegen met 21%. 

- Er is blijvende aandacht voor risicobeheersing rond risicolocaties. 
- Er is nog geen extra aandacht rond risicocommunicatie naar burgers. Wel is hier behoefte 

aan vanuit burgers.  
 
Integriteit en veiligheid 

- Door het toepassen van de Wet BIBOB wordt geprobeerd om te voorkomen dat criminele 
activiteiten worden gefaciliteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 10 

 

Bibliografie 

Beke, M., & Wijk, v. A. (2010). Problematische jeugdgroepen. Arnhem: Beke. 
 
Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid. (2013, 12 9). Preventiemeter PKVW. Opgeroepen 
op 1 9, 2014, van Politie Keurmerk: http://www.politiekeurmerk.nl/ccvpreventiemeter 
 
Gemeente Dalfsen. (2010). Kadernota Integrale Veiligheid. Dalfsen: Gemeente Dalfsen. 
 
Gemeente Dalfsen. (2011). Beleidslijn BIBOB . Dalfsen: Gemeente Dalfsen. 
 
Gemeente Dalfsen. (2012). Resultaten enquete omwonenden uitgaansgebied Dalfsen . Dalfsen: 
Gemeente Dalfsen. 
 
Gemeente Dalfsen. (2013). Actieplan Verkeersveiligheid 2014 Gemeente Dalfsen. Dalfsen: Gemeente 
Dalfsen. 
 
Gemeente Deventer. (2014). Veiligheidsmonitor gemeente Dalfsen. Deventer: Gemeente Deventer. 
 
Landstede. (2012). Rapportage Aanpak Huiselijk Geweld . Dalfsen: Landstede. 
 
Politie District IJsselland. (2014). Cijfers WOB Landelijk. Zwolle: Politie District IJsselland. 
 
Politie IJsselland. (2013). Gebiedsscan Dalfsen-Ommen 2012 Update. Zwolle: Politie IJsselland. 
 
Politie Oost Nederland. (2014). Jaarcijfers Nationale Politie eenheid Oost Nederland. Zwolle: Politie. 
 
 


