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1. Inleiding 
 
Deelname aan een verbonden partij is een manier om een gemeenschappelijk doel te bereiken. 
Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) uitvoeren. 
Omdat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de realisatie van de beoogde 
doelstellingen van de programma’s, heeft de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende taak 
met betrekking tot de invulling en uitvoering van de activiteiten.  
 
Met de vaststelling van de kadernota verbonden partijen is besloten dat aan het begin van iedere 
raadsperiode een gemeentelijke visie wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven wat de gemeente wil 
realiseren bij/met de verbonden partij. Dit geldt voor de zogenaamde raads- en gemengde regelingen 
en daarbij gaat het om de GGD en de Veiligheidsregio. Doel van het vooraf opstellen van de visie is 
om aan de voorkant duidelijk te hebben welke specifieke bijdrage de verbonden partij levert aan de 
realisatie van de beleidsdoelstellingen van de gemeente en welke prestaties en producten hiervoor 
worden geleverd.  
 
Met het vaststellen van de visie is het voor de gemeentelijke vertegenwoordiger in de betreffende 
verbonden partij duidelijk welk mandaat hij/zij heeft en dit probeert te realiseren en hierover 
verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. 
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 ‘Wat doet de verbonden partij?” omschrijven wij de gemeenschappelijke doelstelling 
van de samenwerking zoals verwoord in de gemeenschappelijke regeling, geven wij wettelijke 
voorgeschreven taak aan en wat de Verbonden Partij / Veiligheidsregio IJsselland nog meer doet.  
In hoofdstuk 3 worden de (eigen) beleidsdoelstellingen van de Verbonden Partij behandeld. In 
Hoofdstuk 4 beschrijven wij onze eigen beleidsdoelstellingen en gewenste / gevraagde 
beleidsprestaties en welke bijdrage de Veiligheidsregio hieraan kan leveren. Hoofdstuk 5 tenslotte 
behandeld de rol die de portefeuillehouder heeft om onze beleidsdoelstellingen (binnen het geheel) uit 
te dragen en te realiseren.  
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2. Wat doet de verbonden partij? 
Het college van burgemeester en wethouders is (onder andere) belast met de organisatie van 
brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. In oktober 
2010 is de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis van deze wet is het Nederlandse 
grondgebied verdeeld in 25 Veiligheidsregio’s. De colleges van de gemeenten die behoren tot een 
regio dienen op basis van deze wet een gemeenschappelijke regeling te treffen. Op basis van artikel 
10 van de Wet Veiligheidsregio’s hebben de 11 gemeenten uit de regio IJsselland aan het bestuur van 
de Veiligheidsregio IJsselland de onderstaande taken en bevoegdheden overgedragen:  
 

1. Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 
2. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of 

krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn 
bepaald (o.a. bouwadviezen, gebruiksvergunningen, evenementenadvisering); 

3. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding 
en de crisisbeheersing; 

4. Het instellen en instandhouden van een brandweer; 
5. Het instellen en instandhouden van een GHOR; 
6. Het voorzien in de meldkamerfunctie; 
7. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 
8. Het inrichten en instandhouden van de informatievoorziening binnen de diensten van de 

veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere dienstenen organisaties die betrokken 
zijn bij de onder 4, 5, 6 en 7 genoemde taken. 

 
Daarnaast is de Veiligheidsregio IJsselland sinds januari 2014 ook verantwoordelijk voor de lokale 
brandweerzorg, verdeeld over 35 brandweerkazernes en -posten in de elf gemeenten van onze regio 
(Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, 
Zwartewaterland en Zwolle). Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie en 
gemeenten samen op het gebied van: 
 

  Brandweerzorg 
  Crisisbeheersing 
  Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 
  Rampenbestrijding 

 
 
Doelstelling van de gemeenschappelijke regeling 
In de tekst van de gemeenschappelijke regeling wordt niet concreet gesproken over doelstellingen. 
Wel wordt gesproken over ´belangen´ en ´belangenbehartiging´. Artikel 10, eerste lid Wgr schrijft voor 
dat de gemeenschappelijke regeling het belang of de belangen vermeldt waarvoor ze wordt 
aangegaan. Onder ‘belang’ wordt verstaan het beleidsterrein waarop wordt samengewerkt. Met het 
vastleggen van het belang of de belangen wordt het werkgebied van de gemeenschappelijke regeling 
afgebakend. 
 
Volgens artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling behartigt de Veiligheidsregio IJsselland de 
belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van risicobeheersing, brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening en beheersing en bestrijding van rampen en crises. Daartoe behoort in 
het bijzonder ook een doelmatige en slagvaardige hulpverlening en samenwerking als één organisatie 
bij rampen en crises mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. 
 
Artikel 5 zegt: De behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen omvat meer algemeen: 

- het bevorderen van overleg met en tussen de deelnemende gemeenten ter afstemming en 
coördinatie van gemeentelijke beleidsvoornemens en beleidsmaatregelen; 

- het bevorderen van gemeenschappelijke standpuntbepalingen; 
- het bieden van een platform en faciliteiten voor flexibele samenwerkingsvormen van 

gemeenten en/of betrokken partijen rondom gezamenlijke belangen; 
- het voeren van overleg met de andere overheden en het vertegenwoordigen van de 

afzonderlijke deelnemende gemeenten, indien en voor zover deze daarom verzoeken dan wel 
daarmee instemmen. 
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Artikel 6 beschrijft de wettelijke taken en bevoegdheden: Ter behartiging van de in artikel 4 bedoelde 
belangen bezitten de bestuursorganen van de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden, die hen op 
grond van de Wet veiligheidsregio’s, de (Tijdelijke) Wet Ambulancezorg en de Wet publieke 
gezondheid toekomen.  
 
Dit zijn de volgende:  
 

- Het instellen en in stand houden van een brandweer; 
- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
- Het waarschuwen van de bevolking; 
- Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij 

brand; 
- Het adviseren over brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en 

bestrijden; 
- Het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 

(GHOR); 
- Het verzorgen van de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in 

het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en advisering daarover; 
- Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 
- Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises; 
- Organiseren en coördineren van maatregelen met het oog op een ramp, het voorkomen van 

een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp; 
- Organiseren en coördineren van maatregelen met het oog op handhaving van de openbare 

orde ingeval een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast; 
- Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening, gericht op de bestrijding van 

rampen en crises, voor en tussen de betrokken diensten en organisaties; 
- Het geven van informatie aan inwoners, bedrijven en andere organisaties over risico’s, 

rampen en crises en over de daarbij te volgen gedragslijn. 
- Het voorzien in de meldkamerfunctie voor het ontvangen, registreren en beoordelen van alle 

acute hulpvragen, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en 
coördineren van de hulpdiensten; 

- Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting van ongevallen met 
gevaarlijke stoffen; 

- Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel die de regio kunnen treffen, 
over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding hiervan.  

 
Artikel 7 van de regeling kent aan de Veiligheidsregio nog de volgende andere taken en 
bevoegdheden toe:  
 
1. De bestuursorganen van de Veiligheidsregio zijn bevoegd tot: 
 

- het coördineren, (doen) uitvoeren en ondersteunen van gezamenlijke afspraken tussen de 
deelnemende gemeenten als kolom in het belang van doelmatige en slagvaardige 
hulpverlening en van samenwerking als één organisatie bij rampen en crises.  

- het nemen van besluiten over activiteiten binnen de kolom gemeenten in de gevallen waarin 
deze kolom optreedt als één organisatie.  

- het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren indien een gemeente toezichthoudende 
taken opdraagt met toepassing van de volgende leden dit artikel. 

 
2. De Veiligheidsregio kan andere taken uitvoeren voor een of meer deelnemende gemeenten of voor 
andere gemeenten. 
 
3. De uitvoering van taken, opgedragen op grond van lid 2: 
 
- dient de behartiging van de belangen, genoemd in artikel  
- geschiedt, voor zover niet opgenomen in deze regeling, op verzoek van de betreffende gemeente of 
gemeenten.  
- wordt schriftelijk (nader) vastgelegd tussen de Veiligheidsregio en de betreffende gemeente of 
gemeenten. 
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4. De schriftelijke afspraken betreffen in ieder geval:  
- de diensten of prestaties van de Veiligheidsregio; 
- de duur en de kosten van de taakuitvoering,  
- de toewijzing van specifieke bevoegdheden, 
- de opzegtermijn van de dienstverlening 
- de verrekening van eventuele desintegratiekosten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de 
gemeente(n) die de dienstverlening voortijdig beëindigt, de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg 
zijn van die beëindiging en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel daarvan ondervinden. 
 
 
3. Beleidsdoelstelling van de Verbonden Partij 
 
In de Wet veiligheidsregio’s is o.a. opgenomen dat het bestuur van de Veiligheidsregio’s tenminste 
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de 
taken van de Veiligheidsregio. Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur van de 
Veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel.  
 
Voor deze Visie op hoofdlijnen baseren wij ons op de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 
(inclusief Risicoprofiel). Hierin zijn de missie en visie van de Veiligheidsregio IJsselland als volgt 
verwoord:  
 
Missie: (Waarom bestaan wij?)  
Versterken van veiligheid in de fysieke leefomgeving: risico’s beperken waar het kan en incidenten 
bestrijden waar het moet. 
 
Visie: (Hoe realiseren wij onze missie?) 
Wij: 
• kennen de risico’s en communiceren hierover naar de inwoners van IJsselland; 
• maken gebruik van het vakmanschap van integere medewerkers; 
• verbinden ons in het netwerk door samenwerking met burgers en partners; 
• adviseren over en denken mee in de veiligheidsvraagstukken door de inbreng van onze kennis en 
kunde en wij stimuleren zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven; 
• bereiden ons voor op mogelijke incidenten, ook samen met onze partners; 
• bestrijden incidenten wanneer ze zich voordoen en coördineren de inzet. 
 
Doelstellingen Veiligheidsregio IJsselland  
De doelstellingen voor de komende jaren luiden als volgt:  
 
Veiligheidsrisico’s:  

- VRIJ brengt veiligheidsrisico’s beter in kaart en houdt deze analyse up-to-date 
- VRIJ neemt wettelijke taken als vertrekpunt bij het bepalen van haar rol bij veiligheidsrisico’s  

 
Voorkomen en bestrijden:  

- VRIJ houdt meer rekening met maatschappelijke gevolgen bij crisisbeheersing 
- VRIJ heeft een meer toekomstbestendige brandweer 
- Burgers en bedrijven in de regio zijn beter in staat zelf crises te voorkomen en te bestrijden 
- VRIJ houdt intensievere oefeningen voor crisisbestrijding 

 
Samenwerking:  

- VRIJ werkt samen met partners aan (voorbereiding op) crisisbeheersing 
- VRIJ werkt samen met partners om veiligheid dichter bij burgers te organiseren 

 
Communicatie:  

- VRIJ is hét regionale loket voor veiligheidsvragen van burgers en partners 
- VRIJ informeert burgers en partners vaker en uitvoeriger over risico’s en hoe hierbij te 

handelen 
- VRIJ communiceert beter wat zij presteert en ambieert 
- VRIJ stemt communicatie over risico’s en incidenten beter af op de beleving van haar 

omgeving 
Cultuur:  
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- VRIJ werkt klantgerichter 
- VRIJ heeft een heldere cultuur die leeft onder medewerkers 
- VRIJ heeft een open en creatieve cultuur 

 
Vakmanschap:  

- VRIJ investeert in kennis en kunde van medewerkers 
 
er  
4. Wat wil de gemeente realiseren bij/met de verbonden partij?  
Dit hoofdstuk is geschreven vanuit de rol van de gemeente als opdrachtgever/ klant van de 
Veiligheidsregio. De gemeente wil namelijk een aantal effecten verwezenlijken met/in de 
Veiligheidsregio, zoals geformuleerd in het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Dalfsen. In dit 
hoofdstuk staan we stil bij de doelstellingen van de gemeente Dalfsen op het beleidsterrein integrale 
veiligheid.  Er wordt specifiek ingezoomd op de doelstellingen waarvan wij willen dat de 
Veiligheidsregio IJsselland hieraan een bijdrage levert, op een effectieve en efficiënte wijze.   

In paragraaf 4.1 wordt allereerst ingegaan op de gemeentelijke doelen en prestaties zoals vastgelegd 
in het integrale veiligheidsbeleid. In paragraaf 4.2 wordt beschreven welke bijdrage de 
Veiligheidsregio daaraan levert.  

 
4.1 De gemeentelijke doelen en prestaties 
Op 29 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan integrale veiligheid 2019-
2022 vastgesteld. De hoofddoelstelling van het integrale veiligheidsbeleid luidt als volgt:  
 
“Samen met alle veiligheidspartners de huidige veilige woon- en leefomgeving in stand houden en 
verbeteren.”  
 
Het Beleidsplan Integrale Veiligheid 2019 – 2022 geeft een beeld van de veiligheid in de gemeente 
Dalfsen. Uiteengezet wordt aan welke veiligheidsproblemen de komende periode prioriteit wordt 
gegeven in onze gemeente hoe we deze gaan aanpakken. Het centrale uitgangspunt daarbij is de 
integrale aanpak. Dit plan vormt daarmee de basis voor de samenwerking met onze partners bij de 
aanpak van veiligheidsonderwerpen in onze gemeente die de aandacht vragen. 
 
Op basis van de criminaliteitscijfers van de politie (‘harde’, objectieve cijfers) en een 
veiligheidsonderzoek (Veiligheidsmonitor, subjectieve veiligheid) zijn de (lokale) prioriteiten voor het 
nieuwe veiligheidsbeleid bepaald. De onderstaande veiligheidsthema’s zijn als speerpunt benoemd 
om de komende 4 jaar nader uit te werken: 
 
1. Woninginbraken 
2. Te hard rijden 
3. Woonoverlast 
4. Zelfredzaamheid en Risicocommunicatie 
 
Naast deze lokale prioriteiten / thema’s is er daarnaast is er een aantal onderwerpen / thema’s dat 
zich bij uitstek leent voor een regionale aanpak, onder regie van het Regionaal Coördinatiepunt 
Integrale Veiligheid (RCIV), het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC 
ON) en/of het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland. In de komende jaren zullen vooral de volgende 
onderwerpen worden opgepakt:  
 
1. Ondermijning (met name aanpak drugs/hennepteelt) 
2. Cybercrime  
3. Personen met verward gedrag 
De prioriteiten voeren de komende jaren de boventoon in de uitvoeringsplannen. De onderwerpen die 
niet zijn geprioriteerd worden echter niet uit het oog verloren 
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4.2 Wat is de bijdrage van de Veiligheidsregio aan de gemeentelijke doelen en prestaties?  
 
Van de in het Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 geprioriteerde veiligheidsthema’s  vragen wij 
van Veiligheidsregio IJsselland een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze doelstellingen op 
het thema Zelfredzaamheid en Risicocommunicatie. Communicatie over risico’s en het bevorderen 
van zelfredzaamheid zijn als zodanig helder verwoord in de Visie en de doelstellingen die in de 
Strategische beleidsagenda zijn geformuleerd.    
 
Om zelfredzaamheid van burgers te stimuleren is het voor hen belangrijk om te weten hoe zij moeten 
handelen in een noodsituatie ten tijde van bijvoorbeeld een woningbrand. Maar ook hoe zij zelf 
kunnen bijdragen aan het voorkomen van woninginbraken of hoe te handelen in situaties waarbij 
iemand bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt. Ook valt te denken aan situaties bij langdurige 
stroom/water uitval. Om hen hierop voor te bereiden pakken we samen met Veiligheidsregio 
IJsselland de risicocommunicatie op.  
Uit de Veiligheidsmonitor 2017 van de gemeente Dalfsen is gebleken dat inwoners behoefte hebben 
aan informatie over een handelingsperspectief bij  een snelverspreidende ziekte, bij geen of vervuild 
kraanwater en een verkeersongeluk met gevaarlijke stoffen.  

Samen met de Veiligheidsregio gaan wij aan de slag om in de informatiebehoefte op deze en overige 
thema’s te voorzien. We gaan samen een nieuwe ‘rampenkaart’ ontwikkelen en aandacht vragen voor 
veiligheidsrisicopakketten.  
 
Vergrijzing en verminderd zelfredzamen  

We zien de laatste jaren een trend dat ouderen en mensen met psychische of lichamelijke problemen 
steeds meer op zichzelf wonen en niet meer in instellingen. Dat vraagt in de risicocommunicatie om een 
doelgroepgerichte benadering, zowel op het gebied van preventie als het bieden van een 
handelingsperspectief.  Samen met Veiligheidsregio IJsselland zetten wij via het programma Veilig 
Leven in op het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn bij deze specifieke  doelgroep.    

In het Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2023 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2019-
2020 hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:  

Doelstelling  

1. Het percentage inwoners dat aangeeft behoefte te hebben aan informatie over hoe te handelen bij 
een snelverspreidende ziekte (41%), geen of vervuild kraanwater (38%) en verkeersongeluk met 
gevaarlijke stoffen (36%) is in 2021 gedaald met 10% ten opzichte van 2017.  

2. Vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn van zelfstandig thuiswonende ouderen en in 
zorginstellingen.  

In het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid (waarin de concrete actiepunten voor uitvoering van 
het beleid zijn geformuleerd) zijn hiertoe de volgende acties benoemd:  
 
Actiepunten 

1. Samen met Veiligheidsregio IJsselland aandacht geven aan kwetsbare mensen thuis. 
Planning: tweede kwartaal 2019 

 
2. Op de Damitobeurs met politie en brandweer voorlichting geven over veiligheid  

Planning: eerste kwartaal 2019   
 

3. Samen met Veiligheidsregio IJsselland uitvoering geven aan het programma Veilig Leven, met 
de focus op kinderen van 4 – 12 jaar (lesprogramma’s), zelfstandig thuiswonende ouderen en 
zorginstellingen.  
Planning: Gedurende het hele jaar.  
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4. Samen met Veiligheidsregio IJsselland publicaties verzorgen over hoe te handelen bij snel 
verspreidende ziektes, geen of vervuild kraanwater en verkeersongeluk met gevaarlijke 
stoffen, technologische kwetsbaarheden, klimaatverandering.  

Planning: 1e, 2e en 3e kwartaal 2019 en 2020 

 
Dit zijn concrete doelstellingen en acties die wij samen met de Veiligheidsregio wensen op te pakken 
(en die voor een deel al zijn opgepakt). De effecten van onze doelstellingen met bijbehorende 
actiepunten meten wij in de eerstvolgende Veiligheidsmonitor, voorzien in 2021. Tweejaarlijks vind er 
aan het einde van de looptijd van de uitvoeringsprogramma’s (2020 en 2022) een evaluatie plaats van 
de uitgevoerde activiteiten.  
 
Naast de lokale prioriteiten die we hebben gesteld zijn er ook thema’s benoemd die beter regionaal 
kunnen worden opgepakt. Een van de thema’s is cybercrime.  
Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit zijn voor veel gemeenten nieuwe uitdagingen. Ze komen 
niet in plaats van andere criminaliteitsvormen, maar er helaas juist extra bovenop. Tot nu toe heeft de 
aanpak van cybercrime nog niet echt prioriteit gekregen bij zowel gemeenten als de diverse 
samenwerkingsverbanden. Maar het belang van een sluitende aanpak wordt steeds meer onderkend. 
Zo heeft de Districtelijke Regiegroep Ondermijning (DRO) het onderwerp benoemd als specifiek 
thema in de aanpak van ondermijning. Het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland heeft in haar 
Veiligheidsstrategie 2019-2022 het thema opgenomen waarbij in eerste instantie de nadruk komt te 
liggen op het in kaart brengen van dit fenomeen. Ook de Veiligheidsregio heeft in haar Risicoprofiel 
2019-2023 cybercrime benoemd als nieuw risico. Ook voor de Veiligheidsregio is cybercrime eigenlijk 
nog onontgonnen terrein maar door het op te nemen in het Risicoprofiel worden de eerste stappen 
gezet om het thema verder te verkennen.  
Het thema maakt dus deel uit van een regionale aanpak maar dat betekent niet dat we als gemeente 
Dalfsen nog niks kunnen doen met dit onderwerp, in preventieve zin. In het Beleidsplan integrale 
veiligheid 2019-2023 en Uitvoeringsprogramma 2019-2020 hebben wij de volgende doelstelling met 
bijbehorend actiepunt geformuleerd:  
 
Doelstelling: Vergroten van het bewustzijn van inwoners en ondernemers van de gevaren van digitale 
criminaliteit zodat er sprake zal zijn van minder gevallen van digitale criminaliteit. Of het percentage 
inwoners dat slachtoffer is geweest meten wij aan de hand van de jaarlijkse politiecijfers (Gebiedsscan).   
Actiepunt: Wat gaan we er voor doen?  
 

1. Door regelmatige publicaties in KernPunten en via de gemeentelijke social mediakanalen 
inwoners en ondernemers duidelijk maken wat de impact van de digitale wereld op de fysieke 
wereld van inwoners binnen maar ook buiten de gemeente kan zijn. Hierbij wordt samengewerkt 
met de politie en organisaties als SAAM Welzijn (jongeren en hun digitale wereld) maar ook 
ouderenorganisaties (met name als het gaat om internetfraude en bv. phishing). Ook wordt er 
gekeken naar samenwerking met private ondernemingen aangezien zij vaak al verder zijn op 
het gebied van online veiligheid en cybercriminaliteit.  

 
Planning: Continu, meerdere keren per jaar.  
Wij zien voor de Veiligheidsregio een rol weggelegd in de vorm van crisismanagement in relatie tot 
cyberincidenten. Deze rol heeft zij ook verwoord in haar Risicoprofiel 2019-2023. Wij vragen aan de 
Veiligheidsregio om daarnaast, vanuit haar agenderende, faciliterende, adviserende en informerende 
rol een bijdrage te leveren aan de door ons geformuleerde doelstelling, feitelijk in de vorm van 
risicocommunicatie.   
 
4.3 Overige bijdragen Veiligheidsregio IJsselland aan beleidsdoelstellingen gemeente Dalfsen 
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Los van de bijdrage aan de specifieke beleidsdoelstellingen  levert de Veiligheidsregio nog de 
volgende diensten aan de gemeente Dalfsen, welke bijdragen aan het realiseren van een veilige 
woon- en leefomgeving, de algemene doelstelling van het integrale veiligheidsbeleid.  
 
1. Advisering Bouw 
- Integrale aanpak geprioriteerde objecten: toezicht, structureel terugdringen onechte/ongewenste 
meldingen (STOOM) en veilig leven.  
- Risicogericht advies 
- Actief betrokken ‘aan de ontwerptafel en op de bouwplaats’ 
- Gezamenlijke voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet 
 
2. Advisering gebruik en toezicht 
- Controles op basis van risicobepaling en ervaring: geprioriteerde objecten 
- Focus op objecten met hoge concentraties mensen 
- Voortzetten bureauwerkzaamheden t.b.v. evenementenveiligheid 
- Uitwerking brandrisicoprofiel t.b.v. handhavingsuitvoeringsplan (HUP) 
 
3. Uitvoering wettelijke taak 
- Reguliere adviezen ruimtelijke ordening, infrastructuur, vuurwerk en externe veiligheid 
- Signalerende en adviserende rol t.b.v. maatschappelijke ontwikkelingen (bv. energietransitie) 
 

5. Rol portefeuillehouder 

In de wet op de Veiligheidsregio’s is bepaald dat de colleges van burgemeester en wethouders die 
behoren tot een regio een gemeenschappelijke regeling treffen waarbij een openbaar lichaam wordt 
ingesteld. Ook is in deze wet bepaald dat het algemeen bestuur van deze Veiligheidsregio bestaat uit 
de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Burgemeester Van Lente van de gemeente 
Dalfsen is op grond van deze wet lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland.  

De gemeente heeft binnen dit besturingsmodel te maken met de rol als (mede-) eigenaar en de rol als 
opdrachtgever/klant. Gelet op de wettelijke verplichting is de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio IJsselland nog steeds de geëigende vorm om deze doelstellingen te realiseren, maar 
hierbij is het wel van belang dat duidelijk is welke doelstellingen de gemeente in/met de 
Veiligheidsregio wil realiseren en welke bijdrage de Veiligheidsregio levert aan de realisatie van de 
beleidsdoelstellingen van de gemeente. De afgelopen periode heeft de portefeuillehouder vooral op 
eigen gezag gehandeld en is impliciet gestuurd (zonder dat hierover een debat is geweest). Op de rol 
van opdrachtgever/klant is hierdoor minder gestuurd. Indien duidelijk is wat de gemeente met de 
Veiligheidsregio wil realiseren kan de portefeuillehouder  met een opdracht naar de Veiligheidsregio 
en kan hierover verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad. Op deze manier kan de 
portefeuillehouder de verschillende belangen in de Veiligheidsregio op een transparantere manier 
behartigen. Zij legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad door de geformuleerde 
prestaties die wij vragen van Veiligheidsregio IJsselland op te nemen binnen de reguliere interne 
planning- en controlcyclus van Perspectiefnota, Programmabegroting, 1e en 2e bestuursrapportage en 
Jaarverslag.    

 
6. Conclusie 
 
De portefeuillehouder vertegenwoordigt binnen de Veiligheidsregio twee belangen – de rol van mede-
eigenaar en de rol als opdrachtgever/klant -  waardoor een rolconflict kan ontstaan. Door de 
vermenging van de functies is het moeilijk om ervoor te zorgen dat verschillende belangen op een 
transparante manier worden behartigd. Om voor meer transparantie te zorgen is het van belang dat 
duidelijk is wat de gemeente wil realiseren bij/met de verbonden partij zodat de portefeuillehouder met 
een opdracht naar de verbonden partij gaat. Hiertoe zijn in deze Visie op Veiligheidsregio IJsselland 
doelstellingen  geformuleerd.  Op basis van deze visie zal de portefeuillehouder (aan het einde van de 
periode) verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de behaalde resultaten. 


