
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  dinsdag 6 juli 2021 
Tijd:   19:00 uur 

Vergaderplaats: Da Vinci College, Bovendonk 1 te Roosendaal 
 

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare 
vergaderingen van de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bij te wonen, zonder u zich hiervoor 
vooraf aan te melden bij de Griffie. De Griffie kan aangeven of er plaats op de publieke tribune 
beschikbaar is (bel tijdens kantooruren: 0165 – 579277 of mail naar: griffie@roosendaal.nl).  
U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA  
 

3. Evaluatierapport Kabaal in Roosendaal 
Dit betreft een evaluatie van de aanpak van de vuurwerkrellen in Roosendaal van november 2020 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
Richttijd behandeling: 40 minuten 

 
Dit onderwerp is zonder agendering door fracties vooraf, rechtstreeks op deze commissieagenda 
geplaatst.  

 

4. Visie op Veiligheid 
Dit betreft een routekaart, een meerjaren-doorkijk op veiligheid. Dit naar aanleiding van de 
toezegging die burgemeester Van Midden hiertoe gedaan heeft in de raadsvergadering van 27 
januari 2021 bij behandeling van het Actieplan Integrale Veiligheid.  
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
Richttijd behandeling: 60 minuten 
 
Dit onderwerp is zonder agendering door fracties vooraf, rechtstreeks op deze commissieagenda 
geplaatst.  

 

5. 153-2021 Beantwoording Raadsvragen Roosendaalse Lijst - Intimidatie en geweld bij zwembad 
De Stok 
Betreft antwoorden op raadsvragen van de Roosendaalse Lijst die gesteld zijn naar aanleiding 
van het recente geweld van een groep overlastgevers tegen jonge kinderen op zwembad de Stok. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden en wethouder Van Ginderen 
Richttijd behandeling: 20 minuten 
 
Geagendeerd door:  
- Roosendaalse Lijst 

 



 
 
 
6. Raadsvoorstel Gastheerschap in de wijk (Parkrangers) 

Met dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld om uit de Bestemmingsreserve Innovatiefonds 
een bedrag van € 390.000 te onttrekken ten behoeve van de uitvoering van de op 27 januari 2021 
door de gemeenteraad aangenomen motie "Bredere inzet Parkrangers". 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
Richttijd behandeling: 45 minuten 

 
Geagendeerd door:  
- CDA 
- Roosendaalse Lijst 
- VVD 
- VLP 
- PvdA 
- Burger Belangen Roosendaal 
- D66 

 

7. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Annette Gepkens 


