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Besluitenlijst Commissievergadering 6 februari 2020
Aanwezigen
Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.J. Gabriëls, P.L.F. Raijmaekers,
M.C.M. Schillemans VLP: M.C.W. Verbeek, J.F.A. Heeren VVD: C.F.J. Verstraten, S.M.J. Vermeulen
GroenLinks A.J.M. Gepkens, N.W.R. Klaver CDA: R.C. A. W. van Nassau, D.C.M. Roeken SP: A.A.
Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, R.P.P. Bouquet D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S.
Bozkurt ChristenUnie: G.A.M. Testers-van der Maas, K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: K. Kraak
College: J.M. van Midden

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Voor deze commissievergadering is dhr. Schols, politiechef, uitgenodigd.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. 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
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven schriftelijk terug te zullen komen op de vraag of de
drugsmonitor kan worden uitgebreid naar de wijk Burgerhout.
De frequentie van de drugsmonitor is niet vastgesteld. Op verzoek van de fractie van GroenLinks
gaat burgemeester van Midden kijken naar het type onderzoek en of hier een frequentere peilstok
in gestoken kan worden. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven hier voor de zomer bij de
raad op terug te zullen komen.
Op de wens van de VVD om meer in te zetten op de repressieve kant qua Pluk Ze-wetgeving en de
samenwerking daarbij met de Belastingdienst (verzoek vanuit D66), heeft burgemeester Van
Midden aangegeven dit onderwerp in het politiedistrict [8 gemeenten] aanhangig te willen maken.
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven dat hij hierop terug zal komen bij de raad wanneer hij
hier vanuit het politiedistrict positieve geluiden over ontvangt.
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven terug te zullen komen op een eventuele uitbreiding
van de aanpak van autoverhuurbedrijven richting belwinkels. Mocht dit zover komen (wanneer die
aanpak succesvol blijkt te zijn) dan zal burgemeester Van Midden hier -waarschijnlijk bij de
Kadernota- op terugkomen [dit vergt extra capaciteit].
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.
De fractie van de Roosendaalse Lijst overwoog een motie t.b.v. meer inzet van mobiele camera’s
op zgn. criminele hotspots. Burgemeester Van Midden heeft voorgesteld om hierover met hem in
gesprek te gaan. Op basis van deze toezegging heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst de
agendering voor de raadsvergadering laten vallen.
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De fractie van D66 overwoog een motie t.b.v. realistische rolmodellen voor jongeren. Burgemeester
Van Midden heeft voorgesteld om hierover met hem in gesprek te gaan. Op basis van deze
toezegging heeft de fractie van D66 de agendering voor de raadsvergadering laten vallen.

4. 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
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven op een later moment terug te zullen komen op de
vraag van de VVD-fractie over het sluitend maken van de zgn. big 8-cyclus.
Op de vraag van de VVD-fractie of het nieuwe gedoogbeleid ook richting de raad komt en welke
planning hier dan aan gekoppeld is, heeft burgemeester Van Midden laten weten dat hij hier
schriftelijk op terug zal komen.
In tweede termijn heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst een aantal technische vragen gesteld:
1. In het rapport is door het college op de eerste aanbeveling gereageerd dat het college deze
aanbeveling grotendeels gaat opvolgen. De fractie van de Roosendaalse Lijst wil graag een
nadere concretisering van het woord: “grotendeels” (wat wel, wat niet?).
2. Ten aanzien van aanbeveling 2 wil de fractie van de Roosendaalse Lijst graag vernemen of het
beeld klopt, dat er geen opvolging wordt gegeven aan de aanbeveling om meer
maatschappelijke effecten m.b.t. handhaving in beeld te krijgen.
3. Ten aanzien van de door de raad aan de Rekenkamer West-Brabant meegegeven extra
aandachtspunten m.b.t. communicatie met burgers en signaleringsstructuur heeft de fractie van
de Roosendaalse Lijst aangegeven deze aandachtspunten nogal mager uitgewerkt te vinden,
waarbij de vraag aan burgemeester Van Midden is gesteld of hij deze mening deelt en of het
college dit ook heeft gedeeld met de Rekenkamer West-Brabant.
4. In de rapportage ziet de Roosendaalse Lijst een discrepantie m.b.t. de capaciteit binnen het
VTH-team; in eerste instantie wordt in het rapport aangegeven dat deze capaciteit voldoende is
en later in het rapport wordt aangegeven dat deze, met name voor ondermijning, huisvesting en
arbeidsmigranten mager is. Wat is juist?
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven hier schriftelijk op terug te zullen komen.
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk [hamerstuk] naar de raad van 5 maart 2020.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.

