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Besluitenlijst Commissievergadering 21 januari 2021
Aanwezigen
Voorzitter: A.J.M. Gepkens
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.A.J.M. Goossens, P.L.F. Raijmaekers VLP: E.J.C. de Regt, K.A.
Raggers VVD: A.T. Eijck-Stein GroenLinks L.C. Villée CDA: R. Breedveld SP: A.C.A.M. Beens, A.A.
Maas-Cleeren PvdA: P.R. Klaver D66: H.W. Emmen, B. Taher Burger Belangen Roosendaal: S.
Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek
College: burgemeester Van Midden

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de digitale commissievergadering om 19.30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Raadsvoorstel nieuwe Brandweerkazerne Wouw
In 2020 is het onderzoek afgerond naar de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Wouw.
Gekozen is om de nieuwe kazerne te bouwen aan de zuidrand van het gebied De Hoogt, op korte
afstand van de Plantagebaan. De raad wordt voorgesteld om de middelen die in de
Programmabegroting 2019 beschikbaar zijn gesteld voor de bouw van de brandweerkazerne
Roosendaal in te zetten voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Wouw. Dit omdat het plan
voor de brandweerkazerne in Roosendaal nog niet zodanig geconcretiseerd is, dat in 2021 tot
uitvoering kan worden gegaan. De nieuwbouw van de Wouwse brandweerkazerne kan wel in 2021
tot uitvoering komen.
Portefeuillehouder: burgemeester van Midden
Burgemeester van Midden heeft aangegeven dat de lijst voor locaties van de brandweerkazerne in
Roosendaal vandaag voor de raad ter inzage zijn gelegd in het geheimenkastje op de griffie.
Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 27 januari 2021.

4. Raadsmededeling 57-2020 Actieplan Integrale Veiligheid
Het Actieplan lntegrale Veiligheid 2021 is door het college vastgesteld op 1 december 2020 en
wordt de raad ter kennisname aangeboden. Met de raadsmededeling wordt inzicht gegeven in de
gemaakte keuzes in de uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal. lndien
daartoe aanleiding bestaat, kan de inzet binnen de kaders (lntegraal Veiligheidsplan) en de
beschikbare middelen (Programmabegroting 2021) afgewogen worden aangepast. Het Actieplan
lntegrale Veiligheid is erop gericht om inzicht te geven.
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden
Burgemeester Van Midden heeft, op vragen van fracties CDA en Roosendaalse Lijst, toegezegd
om nader te bezien of en hoe parkrangers in het Roosendaalse bestel een functie zouden kunnen
krijgen. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven daarbij tegelijkertijd de evaluatie die nu loopt
naar de inzet van parkrangers mee te zullen meenemen.
Het idee van eenduidige (verkeer remmende) bloembakken zal Burgemeester Van Midden
doorgeven aan wethouder Raaijmakers. Zij gaat over leefbaarheid in de buitenruimte.
Met ingang van 1 januari 2020 is de toezichtstaak op illegale prostitutie van de politie overgedragen
aan de gemeente. De ChristenUnie heeft hier ter vergadering vragen over gesteld en wil graag de
stand van zaken weten. Daarbij heeft de ChristenUnie tevens de vraag gesteld of er zicht is op de
illegale prostitutie binnen de gemeente Roosendaal.
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Samenhangend met dit onderwerp wil de ChristenUnie ook graag weten of de organisatie
CoMensha betrokken wordt bij de aanpak van mensenhandel. Burgemeester Van Midden heeft
toegezegd de vragen van de ChristenUnie schriftelijk te zullen beantwoorden.
Burgemeester Van Midden heeft daarnaast het aanbod gedaan aan de fractie van de ChristenUnie
om een keer informeel van gedachten te wisselen over de problematiek ten aanzien van
mensenhandel en illegale prostitutie.
Burgmeester Van Midden heeft, op vraag van de fractie van GroenLinks, aangegeven dat het
thema mensenhandel en uitbuiting ook een onderdeel kan zijn van de nog te plannen besloten
avond over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Burgemeester Van Midden
heeft hierbij aangegeven dat daar ook andere onderwerpen kunnen worden besproken en dat deze
onderwerpen, mits tijdig, door de fracties zelf kunnen worden aangeleverd.
Burgemeester Van Midden heeft het aanbod aan de VVD-fractie gedaan om een keer separaat bij
te praten over de Pluk-ze aanpak.
Op de vraag van de fractie van de Roosendaalse Lijst, of de coronamaatregelen-informatieborden
bij de grens aangepast kunnen worden met toevoeging van de tijden van de avondklok, heeft
burgemeester Van Midden bevestigend geantwoord.
De PvdA-fractie heeft burgemeester Van Midden verzocht om een toezegging te doen ten aanzien
van het bevorderen van meer integraliteit in het gemeentebeleid. Burgemeester Van Midden heeft
aangegeven dat hij deze toezegging reeds gedaan heeft en dat dit al wordt opgepakt met de
raadswerkgroep Bestuurlijke Ontwikkeling.
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering.
De fractie van het CDA en de Roosendaalse lijst overwegen een motie ten einde een bredere inzet
van de Parkrangers te bewerkstelligen.
De PvdA-fractie heeft aangegeven dit onderwerp, in afwachting van de antwoorden op de nog
openstaande schriftelijke vragen, als C-stuk te agenderen voor de raadsvergadering.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

