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Besluitenlijst Commissievergadering 16 februari 2022 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.H.D. Hoendervangers, R.G.J. van Broekhoven, P.L.F. Raijmaekers  

VLP: J.F.A. Heeren, K.A. Raggers VVD: A.T. Eijck-Stein, S.M.J. Vermeulen GroenLinks: L.C. Villée, C. 

Mediani CDA: D.C.M. Roeken LS21: A.A. Maas-Cleeren PvdA: P.R. Klaver, B. Rommens D66: H.W. 

Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: 

J.J.M.M. Wezenbeek 

College: J.M. Van Midden 

 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:30 uur.   
 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 

 

De fracties van VLP en Wezenbeek hebben de commissie verzocht om in eerste termijn het woord 

te mogen voeren bij agendapunt 3 – Raadsvoorstel Bommenregeling. De commissie heeft hiermee 

ingestemd.  

 
  

3. Raadsvoorstel Bommenregeling; Indienen van een suppletieaanvraag conventionele 

explosieven (WO II) 
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het indienen van een suppletieaanvraag 
conventionele explosieven bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 

 
Bij behandeling van dit raadsvoorstel heeft de burgemeester vragen uit de Commissie 
beantwoord. Hierbij zijn geen concrete toezeggingen gedaan.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022.  

 
 

4. Raadsmededeling 84-2021 Actieplan Integrale Veiligheid 2022 
Het Actieplan Integrale Veiligheid 2022 is door het college vastgesteld op 21 december 2021 en 
wordt de raad ter kennisname aangeboden. Hiermee wil het college de raad inzicht geven in de 
uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal en in de gemaakte keuzes. Indien 
daartoe aanleiding bestaat, kan de inzet binnen de kaders (Integraal Veiligheidsplan) en de 
beschikbare middelen (Programmabegroting 2022) afgewogen worden aangepast. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat hij voornemens is om aan het begin van de 
nieuwe bestuursperiode de nieuwe gemeenteraad uit te zullen nodigen voor een informatiemarkt 
op het thema Veiligheid.  
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Op vraag van de VLP-fractie, waarom er soms wel een vergelijk wordt gemaakt met 2019 en soms 
niet (bijvoorbeeld wel bij de stijging tijdelijk huisverbod, wel bij huiselijk geweld, maar niet bij 
personen met verward gedrag), heeft burgemeester Van Midden aangegeven dat hij deze 
verschillen in feiten niet paraat heeft en deze na zal sturen. 
 
Op de vraag van de CDA-fractie, of de portefeuillehouder de raad op schrift kan doen toekomen, 
wat het plan van aanpak wordt m.b.t. de basisscholen, heeft burgemeester Van Midden positief 
geantwoord.  

 
Burgemeester van Midden heeft, op verzoek van de VVD-fractie, toegezegd te zullen kijken of er 
iets gedaan kan worden aan de  veiligheid in de fietstunneltjes. Hij verzoekt incidenten/signalen 
aan hem door te geven, dan zorgt hij ervoor dat dit aandacht krijgt bij de politie. Daarbij heeft 
burgemeester Van Midden aangegeven dat er momenteel een pilot wordt gedraaid (elders in de 
openbare ruimte) met de zng. Mosquito. Deze produceert een hoge toon voor een korte periode 
en wordt bediend door de inwoners zelf, op het moment dat er incidenten zijn. Dit project wil 
burgemeester Van Midden graag door evalueren, om te kijken hoe het loopt en daar hoort wat 
hem betreft ook bij dat er naar alternatieven wordt gekeken, zoals bijv. klassieke muziek in de 
openbare buitenruimte.  
 
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat er in de nieuwe bestuursperiode een plan naar 
de raad komt om het cameratoezicht (openbare orde en veiligheidscamera’s) een nieuw cachet te 
geven.  
 
Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat er in juli 2022 een congres over mensenhandel 
en gesloten criminele familienetwerken zal plaatsvinden waarvoor de gemeenteraden zullen 
worden uitgenodigd. Daarbij heeft burgemeester Van Midden tevens aangegeven dat in de 
komende bestuursperiode (2022-2026) ook nog een separate themabijeenkomst op dit thema 
voor de raad georganiseerd kan worden (in de volgorde van logische stappen).  

 
Ten aanzien van de inbreng van Lokaal Sociaal 21 met betrekking tot de wens voor een 
gereguleerd afgiftepunt voor softdrugs, heeft burgemeester Van Midden aangegeven, de discussie 
over verdovende middelen in de nieuwe bestuursperiode met de nieuwe gemeenteraad te willen 
voeren, nádat meer inzichtelijk is waar de vraag naar verdovende middelen vandaan komt (deze 
vraag is divers en er zit een grote complexiteit achter dit vraagstuk).  Deze problematiek verdient 
dus eerst grondige studie. 

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 

 
De PvdA fractie neemt dit onderwerp nog even mee terug en denkt na over het concept 
veiligheidsadjudant. 
 
Ook de fractie van GroenLinks wil eerst intern overleggen en daarbij de commissievergadering van 
17 februari afwachten, om vast te kunnen stellen of het onderwerp discriminatie afdoende 
geborgd is in het onderwijs.  
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5. Brief college - evaluatie Wijkrangers (lisbrief nr. 486042) 
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de evaluatie van de pilot m.b.t. de inzet van zgn. 
Wijkrangers in de wijk Langdonk, mede in relatie tot de integrale wijkaanpak voor Langdonk. 
Portefeuillehouder: burgemeester van Midden 
 

Bij behandeling van dit onderwerp heeft de burgemeester vragen uit de Commissie beantwoord. 
Hierbij zijn geen concrete toezeggingen gedaan.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 
 
 

 

6. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur 
 

 


