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Voorstel: 
 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de JOP Dalfsen tot en met september 2018. 
2. In te stemmen met het collegebesluit om een permanente vergunning te onderzoeken voor de 

huidige locatie van de JOP Dalfsen in het stationsgebied, bij voorkeur via het vijfde 
verzamelplan ‘buitengebied’, en een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor de 
periode van 1 februari 2019 – 1 februari 2021 op de huidige locatie.  

 
 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
Dalfsen beschikt sinds de zomer van 2017 over een jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de rand van 
het parkterrein in het stationsgebied. Deze kreeg bij realisatie een tijdelijke vergunning en proeftijd van 
zes maanden. Besloten werd om na het verlopen van de zes maanden de jongerenontmoetingsplek te 
evalueren in gesprek met betrokkenen. Naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie besloot de 
uw raad op 29 januari 2018 tot verlenging van een jaar van de tijdelijke periode van de JOP. Ook 
besloot uw raad het functioneren van de JOP in het najaar van 2018 opnieuw te evalueren. Met het 
evaluatieonderzoek geeft de gemeente Dalfsen uitvoering aan dit besluit.  
 
Argumenten: 
2.1. Een groep jongeren maakt gebruik van de JOP. 
 
Sinds deze zomer maakt een groep van vijf tot tien personen gebruik van de JOP. Dit doen zij 
willekeurig. Dan twee avonden achter elkaar, dan een week niet. De jongeren gebruiken de JOP om 
elkaar te spreken buiten de openingstijden van het jongerencentrum om. Een deel van de groep vindt 
de locatie van de JOP ver fietsen en had deze liever dichterbij gezien. De jongeren zien de toekomst 
van de JOP echter op de huidige locatie omdat de huidige locatie hen vrijheid geeft, zij zijn hier 
niemand tot last. Bij een locatie in de woonkern denken de jongeren dat zij als overlast gevend 
worden gezien door omwonenden.    
 
2.2. Rondom de JOP is in de tijdelijke periode geen jeugdoverlast geconstateerd.  
 
Sinds de jongeren gebruik maken van de JOP is geconstateerd dat dit volgens de afgesproken regels 
is gedaan. Er is geen sprake van overlast geweest blijkt uit de evaluatie. In de woonkern Dalfsen is 
het momenteel rustig voor wat betreft jeugdoverlast. Ook bij een permanente vergunning blijven de 
huidige afspraken gelden zodat er bij geconstateerde ernstige overlast gehandhaafd kan worden. 
 
2.3. Het faciliteren van een verwijsplek helpt de politie en het jeugd- en jongerenwerk in het 
aanpakken van jeugdoverlast.  
 
De JOP maakt het mogelijk dat politie en het jeugd- en jongerenwerk overlast gevende jongeren een 
alternatief kunnen bieden. Dit maakt dat overlast gevende jongeren zich dienen te bewegen naar de 
JOP of een eigen alternatieve plek, waar zij niet tot last van de omgeving zijn.  
 
2.4. De tijdelijke vergunning loopt op 31 januari 2019 af. 
 
Het aanvragen van een tijdelijke vergunning van 1 februari 2019 tot en met 1 februari 2021 zorgt dat 
de JOP niet tijdelijk zonder vergunning zit. In deze periode wordt onderzocht hoe de JOP op de 
huidige locatie een permanente status kan verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld via het vijfde verzamelplan 
‘buitengebied’.   
 
Kanttekeningen 
2.1. De JOP kan aantrekkelijker worden voor de jongeren. 
 
Een deel van de jongeren vindt de fietsafstand naar de JOP te lang en geeft dit aan als drempel te 
zien. Een eerdere nabij gelegen lantaarnpaal is niet vervangen. Het ontbreken van een lichtbron wordt 
ook als drempel gezien. De jongeren zouden ook graag een ruimere JOP zien met tafel en een 
dichtgemaakte onderkant in verband met de kou. Naar verwachting van de jongeren, het jeugd- en 
jongerenwerk en politie zal de JOP de komende periode tot het voorjaar minder gebruikt worden in 
verband met de donkere en koude dagen. Wanneer het uiterlijk van de jongerenontmoetingsplek een 
drempel blijkt te zijn voor het gebruik kan in samenwerking met de jongeren en het jeugd- en 
jongerenwerk onderzocht worden hoe dit op te lossen. 
 
 



                                                                        

2.2. Vervanging lantaarnpaal 
 
In december 2017 is een lantaarnpaal op de parkeerplaats naast de JOP vermoedelijk omgereden. 
Deze is destijds rond de kerstdagen opgeruimd door een externe partij. De gemeente heeft hier geen 
melding van ontvangen en hierom ook geen nieuwe geplaatst. De lantaarnpaal wordt zo snel mogelijk 
teruggeplaatst.  
 
2.3. De omgeving en NKC wensen een andere plek voor de jongeren. 
 
De omgeving en NKC zijn niet blij met de JOP op de huidige locatie, hoewel zij geen overlast op die 
plek ervaren. Zij zien de testperiode als mislukt door het niet tot weinige gebruik en wensen een 
andere plek voor de jongerenontmoetingsplek. De omgeving verwacht op termijn overlast bij nieuwe 
groepen jongeren en voelen de druk om sociale controle uit te oefenen. Op basis van gesprekken met 
het jeugd- en jongerenwerk verwacht de gemeente geen jeugdoverlast van de nieuwe groep jongeren. 
Wanneer er wel overlast ervaren wordt, blijven de huidige afspraken gelden.  
 
Alternatieven: 
1. De voorgestelde locatie stationsgebied niet aan te wijzen als plaats voor de JOP en daarmee geen 
JOP te realiseren in Dalfsen. 
 
De omgeving en NKC willen de JOP niet behouden in het stationsgebied. Een groep jongeren wil de 
JOP op de huidige locatie houden. De politie en het jeugd- en jongerenwerk pleiten voor een JOP als 
een belangrijke voorziening in Dalfsen. Door geen JOP te realiseren in Dalfsen beschikken zij niet 
over een verwijsplek waarmee teruggegrepen moet worden op het oorspronkelijke gedoogbeleid. 
Daarom zou het jammer zijn de JOP te verliezen in Dalfsen, temeer omdat er tot nu toe geen overlast 
is ervaren en een groep jongeren af en toe gebruik maakt van de JOP. 
 
Duurzaamheid: 
Niet van toepassing.  
 
Financiële consequenties: 
Het voorstel past binnen de begroting. 
 
Fiscale consequenties: 
Niet van toepassing.  
  
Communicatie: 
Wanneer uw raad een besluit heeft genomen worden de betrokkenen en de media actief 
geïnformeerd.  
 
Vervolg: 
Wanneer de gemeenteraad besluit om akkoord te gaan met het voorstel rondom de JOP wordt de 
omgevingsvergunning voor de JOP Dalfsen voor de periode van 1 februari 2019 tot en met 1 februari 
2021 aangevraagd. In deze periode zal een permanente vergunning worden aangevraagd via het 
vijfde verzamelplan ‘buitengebied’. 
 
Bijlagen: 

1. Evaluatie JOP Dalfsen, februari – september 2018 
2. Evaluatie JOP Dalfsen, najaar 2017 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 



                                                                        

 
 
 
 
Raadsbesluit 
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2018, nummer 841; 
 
overwegende dat een jongerenontmoetingsplek in Dalfsen een gewenste voorziening is; 
 
gelet op de constatering dat er een groep jongeren is die sinds deze zomer de 
jongerenontmoetingsplek gebruikt, geen overlast heeft verzorgt en toekomst ziet in de huidige locatie; 
 
 
  b e s l u i t : 
 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de JOP Dalfsen tot en met september 2018. 
 
2.  In te stemmen met het collegebesluit om een permanente vergunning te verlenen voor de 
huidige locatie van de JOP Dalfsen in het stationsgebied, bij voorkeur via het vijfde 
verzamelplan ‘buitengebied’, en een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor de 
periode van 1 februari 2019 – 1 februari 2021 op de huidige locatie. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
26 november 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de plv. voorzitter,              de griffier,  
ir. L.M. Nijkamp             drs. J. Leegwater 
 


