
1  

Besluitenlijst Commissievergadering 26 januari 2023 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.S. Hamans 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: F.A.C. Roks,  M.J.M. de Waard, K.A. Raggers, J.F.A. Heeren 

Roosendaalse Lijst: J.C.J.M. van Dorst, P.L.F. Raijmaekers, G.J.H.M. Van Oosterbosch, S.J.C.M. van 

Looveren VVD: M. Nefs, A.T. Eijck-Steijn GroenLinks: C.L. Villée, M. Reijman CDA: D.C. Roeken  PvdA: 

M.B. Zijp, P.R. Klaver D66: B. Taher, F. Peters Burger Belangen Roosendaal: P.M. van der Heijden 

Forum voor Democratie: C.S.A. van Leerzem Vitaal Liberaal: J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak  

College: J.M. Van Midden 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:30 uur.   
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 12 januari 2023 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 i.c.m. Raadsmededeling 87-2022 

Uitvoeringsprogramma 2023 
Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) benoemt de onderwerpen die belangrijk zijn op het gebied van 
veiligheid voor de periode van 2023 tot en met 2026 voor de acht gemeenten die samen het 
politiedistrict De Markiezaten vormen. Doel is om met de acht gemeenten meer te sturen en 
invloed te hebben op (boven)regionale plannen. Een gedegen veiligheidsanalyse, trends en 
ontwikkelingen vormen de basis voor het IVP. Om daadwerkelijke invloed te hebben op een 
districtelijke aanpak en prioritering wordt op voorhand gewerkt vanuit die thema’s die actueel zijn 
en waarin men elkaar in de periode 2023-2026 zoveel mogelijk kan versterken. Het IVP voor de 
acht gemeenten wordt hiermee een belangrijk sturingsinstrument op districtelijk en basisteam 
niveau. Naast de gemeenschappelijke thema's is er aandacht voor de lokale verschillen. Voor 
Roosendaal zijn deze nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 2023. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Ter vergadering heeft burgemeester Van Midden vragen vanuit de Commissie beantwoord.  
 
Burgemeester Van Midden heeft daarbij aangegeven dat hij op een later moment nog richting de 
raad zal komen met een plan i.h.k.v. slimmer toezicht -en handhaving.   
 
Burgemeester van Midden heeft, op vraag van de D66 hoe invulling gegeven gaat worden aan de 
inwonersvertegenwoordiging bij de alliantie vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid, aangegeven dat het College van B&W op dit moment aan het bekijken is hoe hier 
invulling aan gegeven kan worden en dat dit onderdeel vormt van een plan dat nog voor de zomer 
aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden.  
 
Burgemeester Van Midden heeft, naar aanleiding van een vraag van de fractie van de 
Roosendaalse Lijst, aangegeven dat er in de Week van de Veiligheid ook aandacht zal zijn voor 
cybercriminaliteit.  
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Burgemeester Van Midden heeft de fracties van GroenLinks, CDA en Vitaal Liberaal aangeboden 
om gezamenlijk nog te kijken naar het aspect van weerbaarheid. Dit naar aanleiding van de door 
GroenLinks aangekondigde motie op dit onderwerp. 

 
Het raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 gaat als A-stuk door naar de 
raadsvergadering van 9 februari 2023. 
 
Raadsmededeling 87-2022 Uitvoeringsprogramma 2023 gaat als C-stuk door naar de 
raadsvergadering van 9 februari 2023.  
 
De fractie van GroenLinks overweegt een motie bij Raadsmededeling 87-2022 
Uitvoeringsprogramma 2023, ten behoeve van fysieke weerbaarheidstrainingen voor ouderen.  

 

5. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur 
 

 


