Motie 4 is aangenomen met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, Groen Links, Nieuwe
Democraten, Christen Unie, D66 en Wezenbeek) en 8 stemmen tegen (VVD, PvdA, en SP)

Motie 4. ‘Impuls meer slagkracht Toezicht & Handhaving’
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 20 december 2018, gehoord hebbende
de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2022’ en het ‘Actieplan
Integrale Veiligheid 2019’,
Overwegende dat:
- De gemeenteraad tijdens de Begrotingsraad van 8 november jl. het amendement ‘Impuls meer
slagkracht Toezicht & Handhaving’ heeft aangenomen. Met dit amendement is eenmalig een
bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van meer armslag voor extra inzet
voor onder meer het tegengaan van illegale afvaldump en het tegengaan van overlast in brede
zin in onze wijken en dorpen.
- Het college op 26 november jl. middels een brief een alternatief bestedingsvoorstel heeft
voorgesteld aan de raad. Dit gelet op het feit dat zij met het eenmalig bedrag geen invulling
kunnen geven aan structurele personele kosten. Het voorstel is om middels data-analyse de
informatiepositie van de gemeente ten aanzien van veiligheid te verbeteren en om middels een
probleemanalyse de overlastbeleving te begrijpen en aan te pakken.
- In de commissievergadering van 6 december jl. - waarin onder meer het raadsvoorstel ‘Integraal
Veiligheidsplan 2019-2022 en het Actieplan Integrale Veiligheid 2019 ‘ is behandeld - is
gesproken over de mogelijke bestedingsvoorstellen. Vervolgens zijn hierover op 10 december jl.
aanvullende schriftelijke vragen gesteld door de fracties van D66 en VLP.
Van mening zijnde dat:
- Het bestedingsvoorstel - ook na behandeling in de commissievergadering en na beantwoording
van de schriftelijke vragen - nog onvoldoende helder en concreet is geformuleerd.
- Zeker gesteld moet worden dat het extra toegekende bedrag besteed wordt conform de
uitgangspunten in het Integraal Veiligheidsplan en Actieplan Integrale Veiligheid en ook moet
passen binnen het beschreven doel van het amendement: ‘meer armslag voor extra inzet voor
onder meer het tegengaan van illegale afvaldump en het tegengaan van overlast in brede zin in
onze wijken en dorpen’.
- Inwoners hierin betrokken dienen te worden als zijnde de ogen en oren in onze wijken en
dorpen en daarmee ook hun betrokkenheid en zelfredzaamheid te ondersteunen en te
stimuleren vanuit de gemeente.
- Deze concrete aanpak bijdraagt aan een daadwerkelijke en duurzame inzet in onze wijken en
dorpen en tegelijkertijd - door het contact met inwoners - ook bijdraagt aan het versterken van
de informatiepositie van de gemeente Roosendaal.
Verzoekt het college om:
1. Een nieuw bestedingsvoorstel voor te leggen aan de raad hoe het extra toegekende bedrag van
50.000 euro daadwerkelijk besteed kan worden aan meer armslag voor extra inzet in het
tegengaan van illegale afvaldump en het concreet tegengaan van overlast en hinder in onze
wijken en dorpen en inwoners hier actief bij te betrekken (in plaats van het uitvoeren van
diverse analyses).
En gaat over tot de orde van de vergadering.
Namens,
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