
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 

In de gemeente Roosendaal geldt vanaf woensdag 25 november 2020 een noodverordening in 

verband met de vrees voor ernstige wanordelijkheden. De noodverordening geldt voor de wijken 

Kalsdonk, Kroeven, Langdonk, Westrand in Roosendaal. De noodverordening is een middel om:  

- personen te weren die niets te zoeken hebben in deze wijken; 

- een verbod om vuurwerk bij zich te hebben; 

- een verbod om objecten bij zich te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden. 

 

Beoogd effect 

Het gevaar met betrekking tot (de vrees) voor ernstige wanordelijkheden dient geweken te zijn. 

Inwoners moeten zich beschermd weten en veilig voelen, waarbij ernstige wanordelijkheden worden 

aangepakt. 

 

Argumenten 

1. Handhaving van de openbare orde is middels andere juridische instrumenten onvoldoende om de 

wanordelijkheden aan te kunnen pakken. In de afgelopen dagen zijn de lichtere 

bevelsbevoegdheden niet afdoende gebleken om de openbare orde en rust te herstellen.    

2. Zonder bekrachtiging door de gemeenteraad in haar eerste vergadering na de uitvaardiging van 

de noodverordening, komen de voorschriften van rechtswege te vervallen (artikel 176, derde lid, 

van de Gemeentewet). 

 

Kanttekeningen 

Indien de raad de voorschriften niet bekrachtigt, kan de burgemeester binnen vierentwintig uren 

administratief beroep instellen bij de commissaris van de Koning. Deze beslist binnen twee dagen. 

Gedurende de beroepstermijn en de behandeling van het administratief beroep blijven de 

voorschriften van kracht (artikel 176, vierde lid, van de Gemeentewet). 

 
Financiën 
n.v.t. 
 
Communicatie 
De noodverordening is ter kennisname gestuurd aan de commissaris van de Koning, de Hoofdofficier 
van Justitie en de leden van de lokale driehoek. De noodverordening is gepubliceerd op de website 
van de gemeente en social media kanalen.  
 
Vervolg 
Zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet zich niet langer 
voordoet, trekt de burgemeester de voorschriften in. 
Wanneer de situatie onveranderd blijft, wordt een nieuwe noodverordening vastgesteld.  
 
Bijlagen 

1. Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Roosendaal houdende voorschriften 
ter voorkoming van overlast en verstoringen van de openbare orde ten gevolge van het 
afsteken van vuurwerk; 

2. Raadsbesluit. 


