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Besluitenlijst Commissievergadering 23 januari 2020 
 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: C. Koop 

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

E.J.C. de Regt VLP: M.C.W. Verbeek, K.A. Raggers, A. van Gestel VVD: S.M.J. Vermeulen, C.F.J. 

Verstraten, J.P.L.M. van den Beemt GroenLinks L.C. Villée, N.W.R. Klaver CDA: R. Breedveld, 

R.C.A.W. van Nassau SP: M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, R.P.P. Bouquet D66: 

H.W. Emmen, B. Taher Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-

Ader, G.A.M. Testers-van der Maas Wezenbeek: K. Kraak 

College: J.M. van Midden 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

Voor deze commissievergadering zijn de Officier van Justitie: mevr. Nicolaas, de politiechefs: dhr. 

Pieters en dhr. Schols en de brandweercommandant: dhr. de Groot uitgenodigd. 
 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 

 

De SP-fractie, de fractie van de ChristenUnie en de fractie van D66 hebben aangegeven niet langer 

behoefte te hebben aan een eerste termijn bij agendapunt 7 - raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 

Handhaving en Toezicht gemeente Roosendaal. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    

De besluitenlijst van de commissievergadering van 9 januari 2020 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsmededeling 90-2019 Actieplan Integrale Veiligheid  

Binnen het district De Markiezaten hebben de acht gemeenten de handen ineengeslagen om 
samen te werken aan een districtelijk integraal veiligheidsplan. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in 
het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 Samen bouwen aan onze veiligheid 
(hierna: IVP). Dit plan is op 20 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan zijn 
de gemeenschappelijke uitdagingen beschreven. Naast de gemeenschappelijke thema's is er 
aandacht voor de lokale verschillen. Voor Roosendaal worden deze jaarlijks nader uitgewerkt in het 
Actieplan Integrale Veiligheid. Het Actieplan Integrale Veiligheid 2020 is door het college 
vastgesteld en wordt de raad ter kennisname aangeboden. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
  
Dit agendapunt is aangevangen met een korte inleidende presentatie van de burgemeester, de 
brandweercommandant, de politiechef en de Officier van Justitie gezamenlijk.  
 
Op de vraag van de fractie van de Roosendaalse Lijst ten aanzien van bodycams voor BOA’s, heeft 
burgemeester Van Midden toegezegd hier bij de raad op terug te zullen komen (zowel ten aanzien 
van het eerder toegezegde onderzoek (financieel en juridisch) naar de mogelijkheden hiertoe, als 
ook de informatie vanuit de gemeente Rotterdam).  
 
De burgemeester heeft op verzoek van de CDA-fractie toegezegd te zullen onderzoeken of de 
Buiten Beter App breder kan worden ingezet dan alleen voor meldingen over de buitenruimte. Op 
de vraag van de fractie van GroenLinks of er meer bekendheid kan worden gegeven aan deze app, 



2  

heeft burgemeester van Midden aangegeven dat hij niet bekend is met de cijfers over de 
bekendheid van de Buiten Beter App, maar dat hij hier bij de raad op terug zal komen.  
 
Burgemeester van Midden heeft op de vraag van de SP-fractie hoe zorg en veiligheid met elkaar 
worden verbonden, aangegeven dat er een plan “Zorg en Veilig” aankomt. Dat plan zal later dit jaar 
worden gepresenteerd. Burgemeester van Midden heeft aangegeven daarbij tevens de inzet van 
straathoekwerkers mee te zullen meenemen en ook als optie te willen onderzoeken –naar 
voorbeeld van Etten-Leur- de mogelijke inzet van mensen met een zorgachtergrond in combinatie 
met politie [iemand met een zorgachtergrond rijdt mee met de politie].  
 
Burgemeester van Midden heeft daarnaast, op de vraag van de ChristenUnie over een visie op 
crimineel gedrag in de kinderjaren/ pedagogische visie vreedzame wijk, toegezegd dat hij hiertoe 
over een aantal maanden -nog voor het zomerreces- een themabijeenkomst voor de raad zal 
beleggen. Op verzoek van de VVD-fractie wordt hierin ook stilgestaan bij het thema huiselijk 
geweld [themabijeenkomst Jeugd, Zorg en Veiligheid].  
 
Burgemeester van Midden heeft voorts, op verzoek van de ChristenUnie, toegezegd de raad een 
analyse van dakloze migranten toe te zullen zenden. Hij heeft hierbij wel aangegeven dat dit niet op 
korte termijn zal zijn.  
 
Burgemeester van Midden heeft, ook op verzoek van de ChristenUnie, aangegeven dat hij best 
bereid is om alle partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van mensenhandel een keer uit te 
nodigen voor de raad, maar dat zal dan op zijn vroegst pas volgend jaar zijn.  
 
Ten aanzien van de vraag van de VVD-fractie m.b.t. een vuurwerkverbod en een visie daarop heeft 
burgemeester van Midden aangegeven dat hij reeds bezig is met een plan uit te werken op 
meerdere dimensies [voor de jaarwisseling, tijdens de jaarwisseling en na de jaarwisseling]. Dit is 
onderdeel van de in november door GroenLinks geïnitieerde motie Onderzoek naar mogelijkheden 
veilig, feestelijk en gezond vuurwerkgebruik. Het plan en de afdoening van de motie zullen in eerste 
instantie in concept worden besproken met de indieners van de motie. Daarna gaat het plan 
richting de raad (voor mei 2020).  
 
Burgemeester van Midden komt schriftelijk terug op de vragen van D66 over de aanpak GHB en op 
het onderwerp hulpverlening en zelfredzaamheid rond het spoor (de fractie van D66 heeft laten 
weten hierbij ook antwoord te wensen op de vraag waarom de wegen -en dan met name de A58- 
niet is meegenomen als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen).  
 
Op vraag van de VLP-fractie of er in het Actieplan Integrale Veiligheid aparte domeinen kunnen 
worden opgenomen op het gebied van cybercrime en drugslaboratoria heeft burgemeester Van 
Midden aangegeven dat hij de mogelijkheid/wenselijkheid hiervan nader zal bekijken, niet voor dit 
jaar, maar voor het actieplan van volgend jaar (lange termijn toezegging). 
 
Burgemeester van Midden heeft – op verzoek van de CDA-fractie- toegezegd de zgn. Parkrangers 
te zullen meenemen in het Actieplan Integrale Veiligheid. 
 
Burgemeester van Midden heeft -op verzoek van de VVD en PvdA- aangegeven dat hij nog voor de 
Politieke Beschouwingen [4 maart 2020] de raad meer inzicht zal verschaffen ten aanzien van de 
inzet van middelen/capaciteit versus de ambitie [een meer preventie-gerichte aanpak], ook met 
betrekking tot de inzet van zijn eigen staf veiligheid.  
 
Deze raadsmededeling gaat als C-stuk naar de raadsvergadering.  

  
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie ten behoeve van de inzet van zgn. 
psycholances. 

 
Burgemeester van Midden heeft hierbij aangegeven voorrang te willen geven aan het onderzoeken 
van de aanpak in Etten-Leur. Hij heeft hierbij wel aangegeven dat dit niet wegneemt dat hij het idee 
van een psycholance mee zal nemen in zijn achterhoofd.  
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De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven dit terug te zullen nemen in de fractie en 
tijdig te zullen laten weten of dit agendapunt al dan niet als C-stuk voor de raadsvergadering blijft 
staan. 

 
 
5. Raadsmededeling 40-2019 Drugsmonitor 2018 

In juni 2019 heeft onderzoeksbureau Lokale Zaken de Drugsmonitor 2018 afgerond voor de 
gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. De gemeenteraad wordt met deze raadsmededeling 
op de hoogte gebracht van de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Dit onderwerp is omwille van de tijd niet behandeld.  

  
 
 

6. Vraag en Antwoord Roosendaalse Lijst en ChristenUnie – Verbod op de verkoop en het 

gebruik van lachgas 

Dit betreft antwoorden op de Vragen van de Roosendaalse Lijst en de ChristenUnie: 193-2019 
Verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Burgemeester van Midden heeft aangegeven dat lachgas een probleem is van de landelijke 
overheid. Lachgas is een anestheticum wat verkocht wordt onder de Warenwet als een legaal 
product. Er is behoefte aan een landelijke aanpak en een algemeen verbod op de verkoop en het 
gebruik van lachgas dient door de Rijksoverheid te worden geïnitieerd. Burgemeester van Midden 
is niet voornemens om een verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas op te nemen in de 
lokale verordeningen.  
 
Dhr. Schols van de Politie heeft toegezegd de raad een overzicht te zullen verstrekken van het 
gebruik van lachgas bij evenementen. Tevens zal inzicht worden gegeven in de afspraken die 
gemaakt zijn met horecaondernemers/shisha lounges. Daarbij heeft burgemeester van Midden 
toegezegd dat hij in aanloop naar de zomer met de horeca in Roosendaal in gesprek gaat, om te 
kijken of er een convenant kan worden gesloten [bestuurlijke afspraken]. Hij wil hierin tevens 
onderzoeken of lachgas als onderwerp kan worden meegenomen. Op verzoek van de VLP-fractie 
heeft burgemeester van Midden aangegeven dat hij dit ook zal onderzoeken voor sportkantines.  
 
Burgemeester van Midden heeft het aanbod gedaan om de raad een keer voor een werkbezoek uit 
te nodigen in een nagebootst drugslaboratorium [met in beslag genomen materialen].  
 
Op het verzoek van de VLP-fractie of burgemeester van Midden in gezamenlijkheid met de 
burgemeesters in de regio kan kijken/krachten kan bundelen om in de strijd tegen het lachgas geen 
kans onbenut te laten en ook als regio een signaal af te geven richting Den Haag, heeft 
burgemeester van Midden aangegeven dat dit al gebeurt. Vanuit Bergen op Zoom is een brief 
richting Den Haag gegaan. Hier is nog geen antwoord op. Het voorstel van de Officier van Justitie 
is, om de reactie op deze brief af te wachten en als de reactie aanleiding geeft om nader te 
corresponderen, om dat dan in gezamenlijkheid [regio-verband] te doen. De VLP-fractie heeft 
benadrukt dat het haar vooral gaat over het benutten van regels, waarbij het zal helpen als ook aan 
de inwoners wordt aangegeven -in een door de regioburgemeesters geuite gemeenschappelijk 
statement- waar de gemeenschappelijke regio voor staat en waar de gemeenschappelijke regio zijn 
krachten gaat bundelen om te zorgen dat er iets op tafel ligt, ook bij de VNG, ook in Den Haag. 
Burgemeester van Midden heeft hier positief op gereageerd, waarbij hij heeft aangegeven dat de 
raad hem hier volgend jaar op mag controleren.      
 
De Officier van Justitie heeft, op verzoek van de CDA-fractie, toegezegd na te zullen gaan of er 
ruimte zit in de drank- en horecawet voor wat betreft de verkoop van lachgas.   
 
Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raadsvergadering.  
 
De fractie van de ChristenUnie overweegt een motie met als doel een (onderzoek naar een) verbod 
op de verkoop en het gebruik van lachgas (in de APV).  



4  

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven dit terug te zullen nemen in de fractie en 
tijdig te zullen laten weten of dit agendapunt al dan niet als C-stuk voor de raadsvergadering blijft 
staan. 
 
 

7. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Handhaving en Toezicht gemeente Roosendaal 
In 2019 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar toezicht en 
handhaving binnen de gemeente Roosendaal. Middels dit raadsvoorstel wordt het 
onderzoeksrapport getiteld ‘Toezicht en handhaving gemeente Roosendaal’ aan de gemeenteraad 
aangeboden. De raad wordt voorgesteld om het onderzoeksrapport te onderschrijven en in te 
stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen en het college op te 
dragen de aanbevelingen op te pakken om zo de doelmatigheid en de doeltreffendheid van toezicht 
en handhaving in brede zin te verbeteren.   
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 

 

Dit onderwerp is omwille van de tijd niet behandeld.  

 

Het CDA heeft aangegeven de agendering voor agendapunt 7 alsnog in te zullen trekken.  

 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 uur. 


