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Geachte dames en heren,

Op 21 december 2017 heeft de fractie van de WD een motie ingediend genaamd Digitale
Veiligheid (Motielijst 2017-M29).ln het kader van deze motie is er op 22 oktober jl. een brief (zie

bijlage 1.) verstuurd naar alle besturen van sportverenigingen in de gemeente Roosendaal.

Daarnaast staat er op de actielijst onder punt 2017- A44 nog één actie open. lk zou u informeren
over wat wij burgemeesters vinden van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t.
vuurwerk. ln bijlage 2 vindt u de brief die ik namens de acht burgemeesters van het district De
Markiezaten heb verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mevrouw drs. K.H. Ollo ngren met daarin onze gezamenlijke reactie

Hoogachte
Bu en wethouders van Roosendaal,

Mr. J L. Niederer
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Beste bestuurder,

U zult het beeld wel herkennen, jongeren die vergroeid líjken te zijn met hun mobieltje. Een steeds
groter wordend deel van ons dagelijkse leven speelt zich online af. Een maatschappij zonder sociale
media is niet meer voor te stellen.

En daar is niks mis mee
Sociale media als Facebook, Whatsapp, Instagram en Snapchat voorzien in een behoefte en kunnen
een verrijking zijn voor het sociale leven van uw jeugdleden. Nog nooit was het zo gemakkelijk
contacten te onderhouden.

Maar...
Elke medaille heeft een keerzijde. Sociale media worden soms ook ingezet om anderen schade toe te
brengen. Zo kunnen jongeren onlíne belachelijk worden gemaakt en gepest. Ook het ongevraagd
verspreiden van persoonlijke informatie of (naaktfoto's kan worden gezien als online pesten.

U kunt daar wat aan doen!
U en uw trainers, leiders, fysiotherapeuten en.materiaalmensen komen dagelijks in contact met uw
jeugdleden. Wij wíllen u vragen actie te ondernemen als jeugdleden laten weten lastig te worden
gevallen op internet. Of als u merkt dat het niet goed gaat met een jeugdlid en u het vermoeden heeft
dat het gaat om online pesten.

Wat ziin de mogelijkheden?
U kunt online pesten altijd melden bijde digítale wíjkagent van RoosendaalJoaquin Diez Requejo via:
¡ Twitter: https://twitter.comMA_RSD_Digitaal
. Telefoon: 0900 - 8844
o Whatsapp nummer politie Zeeland-WesþBrabant: 06 - 122 070 06
Voor informatíe en advies kunt u contact opnemen met onze integrale toegang WegWijs Roosendaal
via 140165.

Verspreiden van flyers
Daarnaast willen wij u vragen om via de site www.pestweb.nl/bestelpaginal, flyers te downloaden en
te verspreiden in de kantines, kleedkamers en andere groepsruimtes van uw vereniging.
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Trainingrn
ln 2019 zullen jeugdprofessionals van WegWijs Roosendaal en de digitale wijkagent trainingen voor
besturen van sportverenigingen en hun vrijwilligers vêrzorgen over een veilige omgang met sociale

" media: Kunt u ons alvast laten weten of u daarin bent geihteresseerd via
groeoslraininoen@wogwi isroosendaal. nl?

De digitale wijkagent zalvta Twitter geregeld uw belangstelling blijven peilen. Tenslotte vragen wij
Sportservice Noord-Brabant aandacht te besteden aan sociale media en veiligheid in zijn periodieke

De van Roosendaal

mr. J. Niederer
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Geachte mevrouw Ollongren,

Hierbü ontvangt u de reactie van de acht burgemeesters van het polítiedistrict De Markiezaten met

betrekking tot het rapport "Veiligheídsrisico's jaarwisseling", welk rapport ons bij brief van 1

december 2017 door de Ondezoeksraad voor Veiligheid is aangeboden.

De Onderzoeksraad doet in zijn rapport aanbevelingen aan partijen die kunnen bijdragen aan

oplossingen voor de gesignaleerde veiligheidstekorten. Aangezien alle gemeenten in Nederland

naar oordeel van de Onder¿oeksraad tot de bedoelde partijen behoren, worden twee

aanbevelingen in het rapport aan de gemeente gericht.

De aanbevelingen voor alle gemeenten luiden:

1) Evalueer maatregeten voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg eruoor dat gemeenten van

elkaar leren door beter gebruik te maken van elkaars eruaringen en goede voorbeelden-

2) Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare

orde en veiligheid de regie om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd

karakter krijgt. Verbind voorwaarden aan evenementen en andere activiteiten. Stimuleer en

ondersteun burgers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de

jaarwisseling.

Vanuit het district De Markiezaten is onze reactie als volgt.

1) Deze werkwijze wordt in ons district al enkele jaren uitgevoerd, door middel van een

districtsbreed AOV-veiligheidspiket. Er wordt door verschillende disciplines samengewerkt op

basis van een districtelijk draaiboek jaarwisseling. Het AOV-veiligheidspiket ontvangt

voorgaand aan de iaarwisseling alle noodzakelijke informatie vanuit alle netwerkpartners. Deze

informatie wordt gebruikt om de burgemeesters goed te informeren. Na de jaarwisseling vindt

er altijd een evaluatie plaats, zowel ambtelijk als bestuurlijk, waarbij er kritisch gekeken wordt

naar wat er goed ging en wat verbetering behoeft. Hier kunnen aanbevelingen uit voortkomen

die worden opgepakt voor de jaarwisseling die volgt.

Gemeente Roosendaal - Stadserf 1 - postbus 5000 - 4700 KA Roosendaal

Telefoon 14 0165 - E-mail info@roosendaal.nl - lnternet www.roosendaal.nl



bladaanduiding

ons kenmerk

2t2

De

2l De facto wordt binnen het district De Markiezaten ieder jaar de jaarwisseling als evenement
benaderd. Er wordt namelijk ieder jaar een integraal plan van aanpak opgesteld om zodoende
een rustig en veilig verloop van de jaarwisseling te bewerkstelligen. Het plan van aanpak, dat
gericht is op een zo efficiënt mogelijke aanpak (zowel preventief als repressief) wordt altijd
afgestemd met alle deelnemende (veiligheids)partners o.a. politie, brandweer, bureau Halt,
GHOR etc. Daar waar mogelijk worden er in samenwerking met alle partners districtelijke en
regionale afspraken gemaakt op het gebied van beleid en tolerantiegrenzen. Evenementen die
specifiek georganiseerd worden rondom de jaarwisseling zijn net als alle andere evenementen
vergunningsplichtig of meldingsplíchtig. De gemeente beoordeelt in samenwerking met
partners zoals onder meer politie, brandweer, GHOR en OMWB bij een aanvraag wat voor
voorwaarden noodzakelijk zijn om te zorgen dat het evenement veilíg verloopt.

lk hoop u voldoende te hebben geinformeerd.

Namens burgemeesters van het district De Markjezaten,
van het district,

mr. J Niederer,
burgemeester van Roosendaal.

Een kopie van deze brief is gezonden aan:
1. De minÍster van Justitie en Veiligheid

de heer prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301

25OOEH DEN HAAG

2. Ondezoeksraad voor Veiligheíd

Postbus 95404

2509 CK DEN HAAG


