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Besluitenlijst Commissievergadering 18 juni 2020 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam VLP: K.A. 

Raggers, J.F.A. Heeren VVD: S.M.J. Vermeulen, G.J. Vruwink GroenLinks N. El Azzouzi, L.C. Villée 

CDA: R. Breedveld SP: M.J.G. Heessels, D. van Aart PvdA: P.R. Klaver D66: H.W. Emmen, B. Taher 

Burger Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers Wezenbeek:  

K. Kraak, J.J.M.M. Wezenbeek 

College: J.M. van Midden  

  
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Raadsvoorstel Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
De raad wordt voorgesteld de wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(hierna: APV) vast te stellen. De APV wordt aangepast, onder andere doordat door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal aanpassingen zijn voorgesteld die grotendeels 
overgenomen worden. Daarnaast is een verbod op het oplaten van ballonnen vanuit 
milieuoverwegingen ingevoerd. Een aantal weigeringsgronden zijn toegevoegd voor de 
horecaexploitatievergunning, zodat er één lijn getrokken wordt met de weigeringsgronden uit de 
Drank- en Horecawet. Ook een verbod op glaswerk in de openbare ruimte buiten de horeca-
inrichting is opgenomen. Het college heeft de binnenstad aangewezen als gebied waarbinnen een 
verbod op glaswerk geldt. Daarnaast heeft het college besloten de reikwijdte van het 
aanwijzingsbesluit fietsenstallingsverbod te verruimen. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 

In antwoord op de vraag van de PvdA-fractie welke afwegingen er in de gemeente worden gemaakt 

tussen gedogen en handhaven, heeft burgemeester Van Midden aangegeven dat er binnenkort op 

een aantal terreinen gedoogbeleid richting de raad zal komen. Burgemeester Van Midden stelt voor 

om de discussie hierover aan de hand van dat gedoogbeleid te voeren en dus niet nu bij de 

actualisering van de APV.  

 

Ten aanzien van de problematiek rondom lachgas heeft burgemeester Van Midden aangegeven 

dat er een wetsvoorstel in voorbereiding is, met beoogde ingangsdatum 1 januari 2021, dat tot doel 

heeft om lachgas onder de opiumwetgeving te laten vallen. Daarmee wordt het lachgas een 

verboden middel voor recreatief gebruik. Hier is dan geen extra toevoeging in de APV voor 

benodigd. In de APV is reeds geborgd dat kan worden gehandhaafd op overlast als gevolg van het 

gebruik van lachgas in de openbare ruimte. In antwoord op de vraag van de PvdA-fractie ‘Wat als 

het wetsvoorstel niet wordt aangenomen?’ heeft burgemeester Van Midden aangegeven dat hij dan 

voornemens is om te kijken naar de trend van het gebruik van lachgas en zal kijken naar 

maatregelen meer in de preventieve sfeer. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven dat hij 

hier dan bij de raad op terug zal komen.   

 

De fracties van de ChristenUnie en Roosendaalse Lijst hebben in een eerdere 

commissievergadering de problematiek rondom lachgas reeds aangekaart en hadden toen 

aangegeven een motie te overwegen ten behoeve van een verbod op de verkoop en het gebruik 

van lachgas voor evenementen. Burgemeester van Midden zegt nu toe, dat voor risico-

evenementen (d.w.z. evenementen waar veel jongeren komen) in de vergunningsvoorwaarden zal 

worden opgenomen dat er een verbod geldt voor de verkoop en het gebruik van lachgas.  
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Op de vraag van de PvdA-fractie of ten aanzien van het voorstel m.b.t. vuurwerk -waarin 3 perioden 

t.b.v. handhaving worden onderscheiden- nog een aanpassing komt in de APV, heeft burgemeester 

Van Midden aangegeven dat het idee achter de perioden is dat men in het eerste jaar wil gaan 

experimenteren met verschillende manieren van handhaving. Aan de hand van de resultaten zal 

burgemeester Van Midden bij de raad terugkomen op de vraag of het verstandig is om hierover 

eventueel nadere regels te stellen in de APV.  

 

De ChristenUnie heeft naar aanleiding van de juridische status die de Evenementenkalender krijgt, 

aangegeven dat het voor sommige kleine evenementen lastig kan zijn om tijdig melding te doen 

van het evenement. Burgemeester van Midden heeft aangegeven dat de juridische status van de 

Evenementenkalender vooral van belang is om grote evenementen tijdig aan de voorschriften te 

laten voldoen en t.b.v. het spreiden van de vergunningsdruk. De burgemeester heeft daarbij een 

discretionaire bevoegdheid om kleine evenementen toe te staan. Burgemeester Van Midden heeft 

aangegeven dat hij zo nodig van deze discretionaire bevoegdheid gebruik zal maken.   

 

Het CDA heeft tijdens de beraadslaging aangegeven een motie te overwegen t.b.v. (onderzoek 

naar) mogelijkheden om in de APV op te nemen, dat op bepaalde tijden het collecteren en/of 

verkopen aan de deur niet is toegestaan. Dit ten behoeve van het verbeteren van het 

veiligheidsgevoel van inwoners. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven zich goed te kunnen 

vinden in de strekking van de motie en heeft het CDA voorgesteld om reeds in aanloop naar de 

raadsvergadering [9 juli 2020] naar de motie te kijken i.v.m. de praktische implicaties.  

 

Ten aanzien van de suggestie van de CDA-fractie om het glaswerkverbod in de APV voor het 

Centrum ook toe te passen in de wijk Stadsoevers, heeft burgemeester Van Midden aangegeven er 

voorstander van te zijn om regelgeving pas op te leggen wanneer de noodzaak ervan duidelijk is. 

Mocht het nodig blijken, dan kan de APV hier op worden aangepast.   

 

Ten aanzien van het verbod op glaswerk heeft burgemeester Van Midden nog aangegeven dat er 

wordt gestreefd naar een situatie waarbij duurzaam plastic wordt gebruikt. Hier zal wethouder 

Koenraad nog bij de raad op terugkomen. Op vraag van de fractie van GroenLinks of hierbij ook 

gekeken kan worden naar inzamelingssystemen van plastic bij festivals, om zo zwerfafval te 

beperken, heeft burgemeester Van Midden aangegeven dit onder de aandacht te zullen brengen bij 

wethouder Koenraad. 

 

Fractie Wezenbeek heeft tijdens de beraadslaging aangegeven een wijzigingsvoorstel te 

overwegen om in de APV op te nemen dat para commerciële instellingen niet tot 01.00 uur mogen 

schenken maar tot 23.00 uur. Dit ten einde oneerlijke concurrentie met de horeca tegen te gaan en 

om vrijwilligers bij sportverenigingen en buurthuizen te ondersteunen met een duidelijke eindtijd. 

Burgemeester van Midden heeft aangegeven dat hij niet de signalen ontvangt die door fractie 

Wezenbeek ter vergadering zijn aangegeven. Hierbij heeft Burgemeester van Midden fractie 

Wezenbeek gevraagd om hierin samen met hem op te trekken, door de instellingen die dit aangaat 

zich bij de burgemeester te laten melden. Op basis van dit verzoek van de burgemeester heeft 

fractie Wezenbeek aangegeven vooralsnog niet met een wijzigingsvoorstel op dit punt te zullen 

komen.  

 

Burgemeester Van Midden heeft op verzoek van de PvdA-fractie toegezegd om in het vierde 

kwartaal van 2020 in een besloten commissievergadering het onderwerp ondermijning nader te 

zullen belichten, om als gemeentebestuur gezamenlijk de schouders te kunnen zetten onder de 

aanpak van ondermijning.  

 

De fractie van GroenLinks heeft ter vergadering aandacht gevraagd om het beter onder de 

aandacht brengen aan de inwoners van hetgeen in de APV staat, waarbij het de fractie van 

GroenLinks gaat om een toelichting op de APV in niet juridische, wat simpelere taal. Burgemeester 

van Midden heeft aangegeven dat hij op deze wijze wel aandacht wil besteden aan een aantal [3 

tot 5] prominent overlast gevende zaken, zoals hondenpoep, vuilnis op straat en parkeren, maar 

ontraadt om dit voor de gehele APV te doen.  
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De fractie van GroenLinks heeft hierop aangegeven dat omringende gemeenten wel meer dan 5 

prominente aspecten op versimpelde wijze hebben toegelicht. Op basis hiervan heeft burgemeester 

Van Midden aangegeven dat hij hiernaar zal kijken en dat hij daarna met een voorstel zal komen 

hoe hij het verzoek van GroenLinks zal invullen. Op vraag van de fractie van D66 of de uitleg op 

deze punten uit de APV tevens in lijn zal zijn met de door de gemeenteraad op 8 november 2018 

aangenomen motie ‘Begrijpelijke Taal’ en of de informatie ook in meerdere talen (t.b.v. migranten 

woonachtig in de gemeente) beschikbaar zal komen, heeft burgemeester van Midden bevestigend 

geantwoord.  

 

Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raad van 9 juli 2020.  

 

Het CDA overweegt een motie t.b.v. het onderzoeken van de mogelijkheden om in de APV op te 

nemen, dat op bepaalde tijden het collecteren en/of verkopen aan de deur niet is toegestaan. De 

VLP-fractie heeft aangegeven graag mee te willen denken.   

 

 

4. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 
 


