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Datum 26 oktober 2016

Onderwerp Handhaving

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

Overlast in een buurt kan variëren van hinderlijk gedrag, verkeerd aangeboden huisvuil, drugshandel,

parkeerovertredingen, afual dumpen, enzovoorts. Aldeze vormen van overlast belasten het

leefklímaat in een buurt.

Toezicht en handhaving door de Politie vormt een belangrijk instrument om overlast in wijken en

dorpen aan te pakken en zo de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. De fractie van de

Roosendaalse Lijst hecht er dan ook veelwaarde aan, dat de inzet die gepleegd wordt op toezicht en

handhaving overeenkomt met de signalen van overlast die uit de samenleving komen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen

1. Hoeveel meldíngen zijn er dit jaar tot nu toe per wijUdorp binnengekomen inzake de

verschillende vormen van overlast?

2. Komt het toeziend en handhavend optreden door de Politie volgens u overeen met

de signalen van overlast die uit de samenleving komen? Graag een toelichting

3.Z,¡n er aspecten van overlast in wijken en dorpen die in het kader van toezicht en handhaving

te weinig aandacht krijgen? Zo ja, om welke aspecten gaat het?

4. Zou uitbreiding van de capaciteit voor toezicht en handhaving volgens u wenselijk zijn?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Sjef van Dorst
Ronald Niehot
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Dorp/wijk Aantal
Wouw 11

Heerle 3
Moerskaten 1

Wouwse Plantage 4
llispen 6
Centrum 144
Kroeven 74
Weshand 77
Langdonk 46
Tolberg 86
(qrtendijk 59
Kalsdonk 90
Burgerhout 86
Majoppeveld/Borchwerf 5B
Buitengebieden 20

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1 . ln de periode I januari 2016 tot 31 oktober 2016 zijn 765 meldingen betreffende diverse vormen
van overlast ens afval de bi en en geregistreerd

ln de genoemde periode zijn daarnaast in totaal 3.068 meldingen met betrekking tot afval
en en

2. De meldingen genoemd bij antwoord I betreffen vormen van overlast c.q. overtredingen
(zogenaamde kleine ergerníssen) waartegen bestuursrechtelijk wordt opgetreden. De
afhandeling van de meldingen van deze vormen van overlast wordt dan ook door onze
toezichthouders (Boa's) ter hand genomen. Het betreft hier geen zaken die vallen onder de
werkzaamheden (reguliere taak) van de Politie.
Het is qua capaciteit niet mogelijk dat de gemeente overal en altijd toezicht houdt op en
handhavend optreedt tegen de verschillende vormen van overlast die vanuit de dorpen/wijken
worden gemeld. De gemeente maakt daarom keuzes waar en wanneer zijhaar
handhavingsinspanning inzet. Roosendaal doet dat op basis van een analyse van risico's.
Veiligheids- en gezondheidsrisico's wegen daarbij z raar. Wij veruvijzen u overigens naar het
Actieplan lntegrale Veiligheid.

3. Daar waar keuzes gemaakt moeten worden zullen bepaalde aspecten minder aandacht krijgen.
Als voorbeelden mogen hierbij dienen:

. Meldingen van hondenpoep worden doorgaans niet opgepakt, daar er geen sprake is
van veiligheids- en gezondheidsrisico's;

o Meldingen van parkeeroverlast, aanhangwagens/caravans e.d. worden alleen opgepakt
als er sprake is van een (verkeers)onveilige situatie;

o Meldingen over vervuilde privépercelen worden alleen aangepakt als er sprake is van
gevaar voor de volksgezondheid.

Op basis van de huidige keuzes (zie hiervoor onder antwoord 2) is de bestaande capaciteit voor
toezicht en handhaving (Boa's) in beginsel toereikend. lndien echter de behoefte bestaat dat
naast voormelde keuzes eveneens toezicht en handhaving plaatsvindt op die aspecten waaraan
thans geen of minder prioriteit is toegekend, dan is uitbreiding van deze capaciteit niet enkel
wenselijk doch noodzakelijk. Het stellen van prioriteiten in relatie tot het beschikbaar hebben c.q.
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Wouw 30
Heerle 17
Moerskaten I
Wouwse Plantage 80
l',liqpen 24
Roosendaal 2.908



stellen van capaciteit kan naar ons oordeel het beste plaats hebben bij de behandeling van het
Actieplan lntegrale Veiligheid 2017 "Veiligheid, uw en onze zorgl". Dit plan zullen wij u zeer
binnenkort ter vaststelling aanbieden. Wellicht ten overvloede melden wij u nog dat de
korpsbeheerder, de minister van Veiligheid en Justitie, uiteindelijk gaat over de toedeling van
politiecapaciteit en eindverantwoordelijk is voor het goed functioneren van het politiekorps.

d
Burgem en wethouders van Roosendaal,

mr. J.M.L. Niederer,
burgemeester
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