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Besluitenlijst Commissievergadering 6 juli 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, C.A.J.M. Goossens, R.G.J. van Broekhoven, 

M.C.M. Schillemans VLP: E.G.A. van der Star-Deijkers, K.A. Raggers, W.C.H. Brouwers, G.A. van 

Zalinge VVD: C.F.J. Verstraaten, S.M.J. Vermeulen GroenLinks: L.C. Villée, N. el Azzouzi CDA: R. 

Breedveld, D.C.M. Roeken LS21: M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver 

D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader 

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

College: J.M. van Midden 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19.00 uur.   

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 

De fractie Burger Belangen Roosendaal heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een 

eerste termijn bij het raadsvoorstel Gastheerschap in de wijk (Parkrangers). 

  

3. Evaluatierapport Kabaal in Roosendaal 

Dit betreft een evaluatie van de aanpak van de vuurwerkrellen in Roosendaal van november 2020 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Dit rapport is gemaakt in opdracht van de gemeenteraad en is de raad ter kennisgeving 
aangeboden. Burgemeester Van Midden heeft hierbij aangegeven dat de lessons-learned in het 
rapport vooral toezien op de coördinatie/communicatie. Deze lessons-learned zijn heel waardevol 
en worden benut om een volgende keer sneller/beter te kunnen handelen. Vanuit de Commissie is 
aangegeven, dat de vervolgaanpak (in de integrale wijkaanpak) moet aansluiten bij dit 
evaluatierapport. 

 
De ChristenUnie heeft verzocht of er nog een keer gekeken worden naar de ‘vreedzame wijk’- 
gedachte [actiepunt nr. 2020-A5]. De burgemeester heeft hierbij verwezen naar zijn eerdere brief 
aan de raad d.d. 13 april 2021 en heeft aangegeven dat hij hier nog bij de raad op terug zal komen.  
 
De fractie van GroenLinks heeft gevraagd naar de relatie met en de stand van zaken van de 
uitwerking van de motie ‘Onderzoek naar mogelijkheden veilig, feestelijk en gezond 
vuurwerkgebruik’ [2019-M37]. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven dat hij hier na de 
zomer schriftelijk op terug zal komen.  

 
De fractie van de ChristenUnie heeft gevraagd of de functie van zorg-coördinator kan worden 
uitgebreid. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven dat het een pilot is en dat de functie wordt 
gedeeld met Breda. Mocht de raad hier uitbreiding op wensen, dan stelt burgemeester Van Midden 
voor om dit in te brengen als voorstel bij behandeling van de Kadernota 2022.  

 
  

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 
 

Het doel van de visie op Veiligheid is om de raad mee te nemen in hoe het college denkt dat niet 

alleen de organisatie van veiligheid moet verlopen, maar ook de hele budgettaire cyclus van 

veiligheid. Dit naar aanleiding van een toezegging aan de fractie van de PvdA [2021-A4] om een 

routekaart veiligheid uit te stippelen.  
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De visie van het college hierbij is om veiligheid te borgen in de beleidsprogramma’s van de 

gemeente, ten behoeve van zo min mogelijk repressie en het zo veel mogelijk aan de voorkant 

komen. Dat is wat de Visie op Veiligheid uitdrukt. Deze visie kan de raad later deze maand 

benutten als input bij behandeling van de Kadernota 2022, alsmede later dit jaar bij het Actieplan 

2022 [dit Actieplan veiligheid volgt november/december 2021] en het nieuwe Integraal 

Veiligheidsplan dat volgend jaar [2022] aan de raad zal worden aangeboden.  

 
Het college is voornemens om een heel stevig advies over veiligheid ten behoeve van de nieuwe 

bestuursperiode [gemeenteraadsverkiezingen maart 2022] aan de raad mee te geven, waarin 

substantiële waarborgen voor de veiligheidsketen worden meegegeven. Hierbij heeft de voorzitter 

van de commissie dit agendapunt afgeconcludeerd, door aan te geven dat de portefeuillehouder in 

oktober/november 2021 met een voorstel naar de raad zal komen, wat dan de gewone cyclus 

doorloopt en wat dan uitgebreid besproken kan worden.   

 
 

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 
 
Burgemeester Van Midden heeft een toelichting gegeven op de maatregelen die ondertussen zijn 
getroffen. Bij dit onderwerp zijn door burgemeester Van Midden verder geen toezeggingen gedaan. 

 
Dit onderwerp is niet door geagendeerd voor een raadsvergadering.  
 
 

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 

 

Burgmeester Van Midden heeft aangegeven de raad na het zomerreces een brief te zullen sturen 

om aan te geven hoe de pilot loopt.  

 

Burgemeester Van Midden heeft hierbij aangegeven dat een eventueel benodigd vervolgbudget 

niet meer uit het Innovatiefonds zal worden onttrokken. 

 

Dit onderwerp gaat als A -stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 
 


