Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering 10 december 2020
De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal, aanvang 18.30 uur

Aanwezigen en Afwezigen
Aanwezig:
Voorzitter: E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP, plv. vz.)
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons
Dhr. J.M. van Midden, burgemeester
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen
Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks),
M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), K. Suijkerbuijk-Ader
(ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).
De heren: R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP),
P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse
Lijst), P.R. Klaver (PvdA), K.A. Raggers (VLP), E.J.C. de Regt (VLP), M.C.M. Schillemans
(Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks)
J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP)
Afwezig: R. Breedveld (CDA), W.C.H. Brouwers (VLP), R.C.A.W. van Nassau (CDA), J.F.A. Heeren
(VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens
(SP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur.

2. Vaststellen Raadsagenda
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Verzoek om Inlichtingen PvdA - Vuurwerkoverlast
Op grond van artikel 8 lid 5 van het RvO hebben de fracties van de PvdA en de VLP een verzoek
ingediend tot het houden van een extra Raadsvergadering op donderdag 10 december 2020. Het
onderwerp betreft de beantwoording door de burgemeester van de vragen die zijn opgenomen in het
instrument “Verzoek om inlichtingen”, artikel 40 van het Reglement van Orde. Dit verzoek is ingediend
door de PvdA-fractie. De vragen hebben betrekking op de ondernomen stappen, de onderliggende
motivatie en het vervolgtraject ten aanzien van de vuurwerkoverlast.
Gezien het komende kerstreces, en de impact van de overlast voor diverse inwoners in de stad, willen
de PvdA en de VLP graag dat de burgemeester, hier in een openbare raadsvergadering
verantwoording over aflegt.
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden
De PvdA-fractie heeft ter vergadering de vragen uit het verzoek om inlichtingen voorgelezen, waarna
burgemeester Van Midden de vragen heeft beantwoord.
Burgemeester Van Midden heeft ter vergadering aangegeven dat hij objectivering van de gekozen
aanpak van de vuurwerkoverlast nodig acht en daarbij heeft hij aangegeven nader onderzoek te zullen
doen naar of maatregelen proportioneel en subsidiair waren. Ook is burgemeester Van Midden
voornemens om nader onderzoek te doen naar waar de ontstane sentimenten vandaan komen.
Burgemeester Van Midden zal aan het Presidium een voorstel doen ten aanzien van hoe dit nader
onderzoek/deze nadere onderzoeken wordt/worden ingevuld.

4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:05 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op
17 december 2020.

De griffier,

De voorzitter,

