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Datum:

Gemeente

R oosen daal

Raadsmededeling

2Lapril2020

Van:

Zaaknummer:225757
het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Klaar Koenraad

Aan:

de raad van de gemeente Roosendaal

Steller:

R. Frissen/E.

Kopie aan:

0ostvogels

A. Van Loon

Onderwerp:

Rookvrije Generatie

Bijlage:

geen

Kennisnemen van
De stand van zaken naar aanleiding van de motie 'Rookvrije Generatie'

lnleiding
ln november2078 heeft de raad ingestemd met de motie'Rookvrije Generatie'. Sinds deze motie zijn
er verschillende acties ondernomen om kinderen in Roosendaal rookvrij te kunnen laten opgroeien.
lnformatie/kernboodschap
Zowel intern als extern hebben we diverse acties ondernomen om een rookvrije generatie te
stimuleren.
Extern
Naar aanleiding van de motie zijn er gesprekken geweest met diverse organisaties over het rookvrij
maken van hun pand en/of terrein. Daaronder zijn ook diverse sportverenigingen. Via de nieuwsbrieven
van Sportservice Noord-Brabant hebben we dit onderwerp onder de aandacht gebracht en daar waar
er behoefte aan is, is de preventiemedewerker van de GGD met de sportverenigingen in gesprek
gegaan. lnmiddels zijn er al meerdere sportverenigingen rookvrij.

Daarnaast is er in april 2019 een inspiratiesessie 'Gezonde Werkvloer' georganiseerd waarbij een
rookvrije (werk)omgeving één van de onderwerpen was. Hierop zijn ruim 50 belangstellende
afgekomen uit het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en de sportwereld.
Tot slot hebben we in de subsidiebeschikkingen, die verstuurd zijn naar onze subsidiepartners voor de
periode 2O2O-2O23, een bepaling over rookvrij opgenomen. Wijverzoeken hen nadrukkelijk om bij de
uitvoering van hun activiteiten in onze gemeente te streven naar een rookvrije omgeving voor
medewerkers, vrijwilligers, klanten, leden en gebruikers.
Ook hebben we onze inwoners gestimuleerd deel te nemen aan Stoptober en zullen we aansluiten bij
Alliantie Rookvrij Nederland.
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Naast extern hebben we ook intern actie ondernomen naar aanleiding van de motie. We moeten hierin

tenslotte zelf het goede voorbeeld geven. Daarom is vanaf L januari 2020 roken in of binnen een straal
van 50 meter van onze publieke gebouwen verboden. Roken in bedrijfsvoertuigen is eveneens
verboden. Dit verbod geldt zowel voor de traditionele rookmiddelen (zoals sigaret, sigaar, pijp) als voor
de waterpijp en alle vormen van de elektrische sigaret. We hebben hierbij ook aandacht voor het
ondersteunen van medewerkers, die willen stoppen met roken.
Consequenties
Onze handelingen hebben ertoe geleid dat we als Gemeente Roosendaal een stap dichter bij een
rookvrije generatíe zijn. Deze lijn zullen we in 2020 doorzetten.

Communicatie
We informeren u door middelvan deze raadsmededeling.
Vervolg(procedureI
We zullen u blijven informeren over de voortgang van het totale proces.
Bijlagen
n.v.t.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd. We beschouwen motie 2018M23 hiermee als afgedaan.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris,
De

