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Geachte dames en heren,
ln de vergadering van de raadscommissies, donderdag 23 januari 2020 en 6 februari 2020, tijdens
de behandeling van respectievelijk het Actieplan lntegrale Veiligheid 2020, de Drugsmonitor 2018
en het Rekenkameronderzoek Toezicht en handhaving gemeente Roosendaal zijn diverse vragen
gesteld. lk heb u toegezegd hierop schriftelijk terug te zullen komen. ln bijgaand overzicht treft u de
betreffende vragen en mijn antwoorden daarop. Kortheidshalve verwijs ik u daarnaar.

ouw ik de betreffende toezeggingen als afgedaan

Middels deze beantwoo

Hoogachtend,
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van

I,

J.M

Gemeente Roosendaal
postbus 5000
4700 KA Roosendaal
Telefoon 14 0165
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Raadsmed€del¡ng 90-2019 Act¡eplan Integrale Ve¡l¡ghe¡d úan Mldden
De burgemeester heeft op verzoek van de CDA-fract¡e
toegezegd te zullen onderzoeken of de Buiten Beter App
breder kan worden ingezet dan alleen voor meldingen over
de buitenruimte. Op de vraag van de fractie van GroenLinks
of er meer bekendheid kan worden gegeven aan deze app,
heeft burgemeester van Midden aangegeven dat hij niet
bekend is met de cijfers over de bekendheìd van de Bu¡ten
Beter App, maar dat h¡ h¡er bij de raad op terug zal komen.

De Bu¡tenBeter-App kan alleen worden ¡ngezet voor meld¡ngen over de
buitenru¡mte. ln geheel Nederland ¡s sprake van eenzelfde App.
Er z¡jn geen cijfers bekend over de bekendheid van de BuitenBeterApp. Wel kan genoemd worden dat de gemeente Roosendaal in 20'19
¡n totaal 13.962 en ¡n 2018 in totaal 12.31 1 meldingen via de
betreffende app ontvangen heeft.
lk ben bere¡d om, in samenwerk¡ng met andere gemeenten, te
ondezoeken of er mogelijkheden bestaan tot het ¡ntroduceren van een

Raadsmodedeling 90-2019 Act¡oplan lntegralo Voillgheid úan llidden
Burgemeester van M¡dden komt schriftelijk terug op de
vragen van D66 over de aanpak GHB en op het onderuerp
hulpverlening en zelfredzaamheid rond het spoor (de fractie
van D66 heeft laten weten h¡erbü ook antwoord te wensen
op de vraag waarom de wegen -en dan met name de 458niet is meegenomen als het gaat om het veryoer van
gevaarlijke stoffen).

)m te beg¡nnen is GHB geen middel wat door de algemene bevolking
lebru¡kt wordt dan wel een gevaar vomt voor de algemene bevolking.

v¡aag en Antwoord Roosendaalso Lüst en Christenun¡s
. Verbod op de verkoop en het gebru¡k van lachgas
De Offìcier van Justitie heeft, op vezoek van de CDA-

ìeact¡e van de Off¡c¡er van Just¡tie:
ln¡ge opt¡e ¡s het ¡n ad 14 en 15 Drank en Horecawet beschreven
r'erbod op Rle¡nhandeL D¡t ¡s echter niet eenvoud¡q, want het veßchil
tussen kle¡nhandol of het aanb¡eden van een d¡enst (dat wel is
loegestaan) ¡s vaak n¡et te maken. Een s¡gareftanautomaat ¡s
,ùvoorbeeld ook/wel toegestaan en wordt gez¡en als het verlenen van
2en dienst. Cñterium h¡erb¡j ¡s dat b¡j d¡enstverlen¡ng moet worden
Jedacht aan añ¡kolen voor de onm¡ddell¡jke bevred¡g¡ng ter plaatse van
te behoeft van de klanten. Dat het pa4je (deels) mee naar hu¡s gaat ¡s
üet relevant.
tn de memorie van toel¡chl¡ng W¡jz¡g¡ng van de Drank- en Horecawet ¡s
úet gedel¡n¡eerd wat onder het verbod van kle¡nhandel valt of wat
kle¡nhandel ¡s. ln deze memorie van toelicht¡ng ¡s wel aangegeven dat
)nder het verbod ook de verkoop van drugs valt. Daarwreekt z¡ch weet
lat lachgas vooralsnog gean drug is. lkz¡e dus ook vanu¡t de drank- en
\orecawet geen reële opt¡e, tenzü er ev¡dent gesteld kan worden dat er
sprcke ß van kle¡nhandel. ln dat geval kan de burgemeester de drank?n horecavergunn¡ng ¡ntrekken.
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D66

VLP

Portofeulllo-

úan lJlldden

fract¡e, toegezegd na te zullen gaan of er ruimte zit in de
drank- en horecawet voor wat betreft de verkoop van

lachgas.
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WD

van M¡dden
Raadsvooßtel Rêkenkamerondeuoek Toszicht en
Handhav¡ng gemeents Roosendaal
Op de vraag van de WD-fractie of het nieuwe gedoogbeleid
ook richting de raad komt en welke plann¡ng h¡er dan aan
gekoppeld ¡s, heeft burgemeester Van Midden laten weten
dat hij hier schriftelük op terug zal komen.

6-2-2020

(cie)

Raadsvooßtel Rêkonkamorondezoêk Toozicht en
Handhav¡ng gemeente Roosendaal
De fract¡e van de Roosendaalse LUst heeft een aantal
techn¡sche vragen gesteld:
1. ln het rapport ¡s door het college op de eerste
aanbevel¡ng gereageerd dat het college deze aanbevel¡ng
grotendeels gaat opvolgen. De fract¡e van de Roosendaalse
Lijst w¡l graag een nadere concretisering van het woord:
"grotendeels" (wat wel, wat n¡et?).
2. Ten aanzien van aanbevel¡ng 2 w¡l de fract¡e van de
Roosendaalse List graag vernemen of het beeld klopt, dat
er geen opvolging wordt gegeven aan de aanbevel¡ng om
meer maatschappelijke effecten m.b.t. handhaving in beeld
te krijgen.
3. len aanzien van de door de raad aan de Rekenkamer
West-Brabant meegegeven extra aandachtspunten m.b.t.
commun¡catie met burgers en signaleringsstructuur heeft de
fractie van de Roosendaalse L¡jst aangegeven deze
aandachtspunten nogal mager u¡tgewerkt te v¡nden, waarbij
de vraag aan burgemeester Van M¡dden is gesteld of hij
deze men¡ng deelt en of het college dit ook heeft gedeeld
met de Rekenkamer West-Brabant.
4. ln de rapportage z¡et de Roosendaalse Lijst een
d¡screpantie m.b.t. de capaciteit binnen het VTH{eam; in
eerste instant¡e wordt ¡n het rapport aangegeven dat deze
capaciteìt voldoende ¡s en later ¡n het rapport wordt
aangegeven dat deze, met name voor ondermijning,
hu¡svesting en arbe¡dsm¡granten mager ¡s. Wat is juist?

Van Midden

[ntwætd

"one-entry-app".

Jet wordt voornamelük gebruikt door personen met "mult¡problemat¡ek"
lie al veel problemen heeft en ook vaak al veel andere genotsm¡ddelen
reeft gebru¡kt. Voor de.ieugd of algemene bevolking van de gemeente
ìoosendaal ¡s het geen populair middel. ln Roosendaal werden, door
\lovadic-Kentron, in 2019 zeven mensen behandeld. Knelpunten die in
le zorg voor GHB-verslaafden worden ervaren zin de stroper¡ghe¡d ¡n
)rocessen. Daarnaast betreft het een doelgroep die niet eenvoud¡g in
.org te krÜgen en te houden is.

let gedoogbeleid

zal, conform de toezichting aan de Rekenkamer
uiterlik I jul¡ 2020 worden vastgesleld door het college
^/est-Brabant,
¡ls bevoegd gezag. Hierna zullen wij uw gemeenteraad informeren door
riddel van een Raadsmededeling.

Het college heeft op de eerste conclusæ gereageerd met de
)pmerking dat zij zich daarin grotendeels kunnen vinden. Dit, omdat
raar mening van het college een groot deel van de doelen wel SMART

L

leformuleerd zijn.
2. Het college w¡l nog beter doelstell¡ngen formuleren om daarna de
sffectiv¡te¡t van beleid te kunnen meten. Naarmate er in geslaagd wordt
lm doelstellingen meer expl¡ciet te formuleren, wordt veNacht dat dit
le kwaliteit van de mon¡toring en verantwoording ten goede zal komen.
loelen stellen, checken, bijstellen en op nieuw meten om aân de
r'oorkant van de problematiek te komen. Niet de uiteindel¡jke cijfeß zijn
lelangrijk, maar het maatschappelük effect. Dat meetbaar maken ¡s de
ange termün doelstelling.
3. De gemeenteraad is opdrachtgever aan de Rekenkamer West3rabant. Op de gestelde vragen heeft het college antwoord gegeven
lat communicatie en s¡gnaler¡ngsstructuur van groot belang is. H¡er
trordt dagdagel¡jks veel aandacht aan geschonken. D¡t is ook
)pgenomen ¡n het rapport. Het college gaat niet over de wijze waarop
ret rapport is uitgewerkt, dat is aan de Rekenkamer en u als
)pdrachtgever.
l. Voor de doelstellingen d¡e in het uitvoeringsprogramma genoemd
ìtaan wordt de benodigde capaciteit ingeschat. De conclusie wordt
letrokken dat de benodigde uren¡nzet wordt behaald. Het college heeft
schter aangegeven meer werk te w¡llen maken van bÜvoorbeeld
)ndermijning. Voor deze extra amb¡t¡es is, vergeleken met andere
:hema's, de beschikbare ureninzet aan de magere kant.

