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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

INGELASTE VERGADERING DONDERDAG 10 DECEMBER 2020 

De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal, aanvang 18.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3.  Verzoek om Inlichtingen PvdA - Vuurwerkoverlast 

 

4. Sluiting 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: E.G.A. Van der Star-Deijkers (plaatsvervangend voorzitter, VLP). 

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), dhr. 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. Villéé (GroenLinks),  J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge 

(VLP). 

Afwezig:  
De heren J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens (SP), R. Breedveld (CDA), W.CH. Brouwers (VLP), C.A.J.M. 

Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), R.C.A.W. van Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse 

Lijst). 
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1. Opening 
De VOORZITTER: Goedenavond, geachte leden van de raad ik zou graag de vergadering willen openen. Ik open 

deze vergadering van de gemeenteraad van Roosendaal en heet u allen hier welkom in De Kring. Ook welkom aan 

degenen die deze vergadering live via internet volgen en de vertegenwoordigers van de media en onze 

medewerkers. Ik heb berichten van verhindering binnenkomen van Wilbert Brouwers van de VLP, Robert 

Breedveld van het CDA, Rogier van Nassau van het CDA, Jos Heeren van de VLP, Michael Beens van de SP, Peter 

Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst, Charl Goossens van de Roosendaalse Lijst en Jeroen Van den Beemt van 

de VVD. Dat was het zo. 

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan zou ik graag over willen gaan naar het vaststellen van de agenda, als niemand daar 

problemen mee heeft. Op grond van artikel 8, lid 5 van het RvO, hebben de fracties van PvdA en VLP een verzoek 

ingediend tot het houden van een extra raadsvergadering op donderdag 10 december. 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 de diverse inwoners van 

de stad willen de PvdA en de VLP dat de burgemeester daar hier in deze extra ingelaste openbare 

raadsvergadering verantwoording over aflegt. Kunt u instemmen met de agenda zoals deze voorligt? Ja? Dan is de 

agenda vastgesteld. 

3. Verzoek om Inlichtingen PvdA - Vuurwerkoverlast 
De VOORZITTER: En dan zijn we toegekomen aan agendapunt nummer 3. Hierbij krijgt de eerste termijn 5 

minuten spreektijd onbeschermd. En daarna komt de portefeuillehouder en gaan we naar de tweede termijn. Dan 

verzoek ik de burgemeester als verantwoordelijk portefeuillehouder nu eerst de vragen uit het verzoek van de 

PvdA-fractie te beantwoorden, waarna de eerste termijn zal aanvangen.  

De heer VAN MIDDEN: Voorzitter, dat was voor mij niet helemaal duidelijk dat ik daar meteen mee moest 

beginnen. Dus dan, ik dacht dat de Partij van de Arbeid de vragen eerst zelf zou herhalen en dat ik dan vervolgens 

daarop zou reageren.  

De VOORZITTER: Dat is wat mij betreft ook prima. Het stond wel verkeerd in mijn aantekeningen, maar ik weet 

niet hoe de Partij van de Arbeid, de heer Klaver…. 

De heer KLAVER: Voorzitter, dank. Dan hou ik een voorlees exercitie om het voor de burgemeester zo letterlijk 

mogelijk te houden, want daar heeft hij zich uiteraard op geprepareerd. We zullen er geen andere vragen aan 

toevoegen. Geachte voorzitter, de afgelopen week leefden we in de ban van het op diverse plaatsen in onze 

gemeente ervaren van extreme overlast, overigens dat was een brief van 30 november, als gevolg van onder 

meer het afsteken van vuurwerk en het in brand steken van diverse objecten. De fractievoorzitters zijn afgelopen 

week door de burgemeester zowel schriftelijk als ook mondeling geïnformeerd over de stappen die genomen zijn 

om de rust in onze gemeente te kunnen herstellen. Nu langzaamaan de orde en daarmee ook direct de veiligheid 

van onze inwoners zich lijkt te herstellen, wil de Partij van de Arbeid-fractie in een openbare raadsvergadering 

door de burgemeester geïnformeerd worden en tevens in gesprek gaan met de burgemeester over oorzaak, 

aanleiding en aanpak herstel van de orde en zijn blik op de korte en lange termijn richting de toekomst over de 

volgende items: 

1. Hoe heeft deze cumulatie van overlast in Roosendaal kunnen ontstaan. En waren er vooraf signalen die wellicht 
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indicatief zouden kunnen zijn voor het kunnen ontstaan van een dergelijke escalatie.  

2. Wat gaan we doen om een herhaling van dergelijke excessen in de toekomst te kunnen voorkomen. Hoe gaan 

we voorwaarts? 

3. Neemt u hierbij de ervaringen die Rotterdam heeft opgedaan bij het opstellen en uitvoeren van het NPRZ 

Uitvoeringsprogramma 2019-2022 mee, met voetnoot is dat het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Kunnen 

we komen tot een dergelijk plan voor Roosendaal in verbinding met andere gemeenten in Brabant? Graag de 

antwoorden op deze vragen, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel, de heer Klaver. Dan het woord aan de heer Van Midden. 

De heer VAN MIDDEN: Ja, voorzitter, dank u wel. Hele goede en relevante vragen van de Partij van de Arbeid en 

het zijn ook vragen die op twee manieren beantwoord kunnen worden. Kort en bonding of ik kan de volgende 

week voor u reserveren om hier te blijven en uitgebreid ingaan op de beantwoording. Maar ik ga proberen om 

het kort en bonding te doen. En laat ik ze dan maar ook even genummerd beantwoorden, dat is wel zo handig en 

praktisch. En dan begin ik hoe de cumulatie van overlast in Roosendaal heeft kunnen ontstaan en dat is voor een 

heel groot deel onze eigen interpretatie, de interpretatie van de ordediensten, de buurtopbouw, de 

jongerenwerkers, straathoekwerkers, ondergetekende die natuurlijk gesteund wordt door een zeer competente 

staf. Cumulatie, misschien heel goed om even kort chronologisch te schetsen wat er gebeurd is. Op vrijdagavond 

twee weken geleden ging er in Kalsdonk als eerste een bovenmatige hoeveelheid vuurwerk de lucht in met het 

beeld wat u allen misschien wel op het netvlies staat, dat is die grote bom die op die rotonde is afgevuurd. 

Daarvoor was ook sprake van vuurwerkoverlast, al een behoorlijke vuurwerkoverlast. En dat past helaas ook weer 

een klein beetje in het omgevingsbeeld van Roosendaal tussen oktober en december normaal gesproken. Maar 

die vrijdag begon echt overmatige vuurwerkoverlast. Vervolgens is dat zondagavond in Langdonk overgenomen 

en naar wij nu weten is dat waarschijnlijk het gevolg van de, zoals de coördinator NCTV  dat gisterenavond 

noemde, de blaasbalg social media. Verschillende groepen zijn op de een of andere manier samengekomen via 

social media-groepen, app-groepen en hebben elkaar ook geactiveerd, gestimuleerd, gemotiveerd om vuurwerk 

af te steken in andere groepen, in andere wijken, pardon. Waardoor Langdonk ook onderdeel werd van diezelfde 

vuurwerkoverlast. Dat was zondagavond. Vervolgens ben ik maandagavond zelf poolshoogte gaan nemen na een 

contact te hebben gehad met de politiechef hier voor mij hier te rechterzijde, voor u te linkerzijde. En daar bleek 

dat het dezelfde verwachting was voor die zelfde avond en ik heb dus met eigen ogen mogen zien hoe dat eraan 

toeging in Langdonk. En dat was een grimmige sfeer, met vele jongeren een groep van tenminste 150 jongeren en 

jongvolwassenen en sommige oudere volwassenen, verspreid over het veld daar tussen de twee flats in zoals u 

ongetwijfeld voor ogen kunt halen. En daar gebeurde van alles, inclusief het naar binnen gooien van een 

vuurwerkprojectiel, een behoorlijke vuurwerkbom in een kerk, de Goede Herderkerk. Dat was voor wat mij 

betreft de maat die vol was. En toen hebben wij ook besloten als driehoek, dus driehoek Officier van Justitie, 

politiechef en burgemeester dat we paal en perk gingen stellen aan de vuurwerkoverlast. Dat is toen in eerste 

instantie gebeurd door een samenscholingsverbod in te stellen voor meer dan 2 personen en een actief fouilleer 

instructie te geven wat nog geen preventief fouilleren inhoudt, dus een actief fouilleer instructie. En wat je zag is 

dat de jeugd, laat ik het even jeugd noemen, want het is niet alleen maar jeugd, de relschoppers vooral interesse 

hadden in het verder opdrijven van het spel met de politie, zoals ze dat noemen het kat-en-muis-spel. Daar zal de 

politiechef straks ongetwijfeld na uw eerste termijn nog bij stilstaan. En dat kat-en-muis-spel is er eentje waarbij 

het erg nou ja voor sommige boeiend leek vuurwerk af te steken dan vervolgens de politie achter zich aan te 

krijgen en zich te verstoppen in alle hoeken en gaten van de wijk. En een wijk als Langdonk leent zich daar 

uitstekend voor, omdat het een wijk is met veel brandgangen, veel groen, veel doorloopjes, pleintjes, parkjes 

enzovoort, enzovoort. Dus naast het feit dat er in eerste instantie een soort battle tussen de wijken plaatsvond,  

vond er ook op een gegeven ogenblik een battle met de politie plaats, wat wij dan duiden als het kat-en-muis- 

spel. En er komt nog een derde element bij om deze vraag goed te beantwoorden. En daar kwamen we eigenlijk 

pas achter, we vermoedden het wel maar we kwamen er pas achter toen we de noodverordening instelden op 
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woensdag. Waarom? Ik liep maandagavond zelf in Langdonk en ik zag daar heel wat auto’s binnenkomen met een 

kenteken buiten Nederland, Belgische kentekens. Het leek alsof er een soort roadshow gaan de gang was om te 

komen kijken wat er in Roosendaal gebeurde. En dat vermoeden hadden wij wel en dat werd bevestigd toen de 

noodverordening ingesteld werd en de politie de helft van de tijd mensen aanhield van buiten Roosendaal, ver 

buiten Roosendaal. Zover dat ze ver van boven zoals wij dat hier in Brabant zeggen, van boven de sloot kwamen 

en uit allerlei verschillende gemeenten. En achteraf leert ons ook dat er een Project X-achtige oproep gaande was 

om zoveel mogelijk naar Roosendaal te komen om hier te rellen. En dat is blijkbaar vandaag de dag een 

evenement voor velen om ergens te komen rellen. Dus die onrust had zich inmiddels uitgebreid naar bijna 

nationale aangelegenheid. Gelukkig dat we de noodverordening hadden, want daardoor konden we wijken bijna 

hermetisch afsluiten en mensen definitief weren dus vanuit de wijken. En dat heeft een belangrijk onderdeel 

uitgemaakt van onze aanpak. Goed, tot zover dus de vraag hoe heeft die cumulatie van overlast kunnen 

plaatsvinden. Eerst een wijk, vervolgens van een wijk naar meerdere wijken via de social media. Wijkgroepen die 

zich verenigden, want elk nadeel heeft ook altijd iets positiefs. Er zijn, in ieder geval zijn de groepen dichterbij 

elkaar gekomen. En vervolgens werd het een bovenlokaal, regionaal, zelfs nationaal probleem. Wat gaan we doen 

om dergelijke excessen in de toekomst te voorkomen? Nou, we hebben een korte termijn. Dat is vraag nummer 2 

van de Partij van de Arbeid. We hebben een kortetermijnfocus en een langetermijnfocus. De kortetermijnfocus is 

gericht op 1 januari zoals u zult begrijpen. Het vuurwerkverbod was een belangrijke factor voor velen om zich af 

te zetten tegen het vuurwerkverbod om daardoor vuurwerk te gaan afsteken. De rust lijkt nu wedergekeerd. 

Maar dat wil niet zeggen dat ik denk dat vuurwerk niet wordt afgestoken op oudjaarsavond. Sterker nog, ik denk 

dat er behoorlijk wat vuurwerk nog afgestoken gaat worden. Wat wij nu doen is wij zijn overdag bezig om de 

raddraaiers die we geïdentificeerd hebben te benaderen, dat is in de weken na de noodverordening direct 

ingezet. Ik ben in gesprek gegaan met verschillende groepen, tenminste ik probeer vooral in gesprek te komen. 

Het is lastig om echt in de kern van die groepen terecht te komen en ook te vragen wat hen drijft. Om te kijken of 

we met elkaar afspraken kunnen maken tot en met de periode van oud en nieuw. De politie zit heel sterk qua 

informatiepositie in die wijk en wij bereiden ons natuurlijk gewoon voor op een oud en nieuw zoals we ook 

afgelopen week hebben meegemaakt, dat is de korte termijn. Korte termijn preventie. Lange termijn, zijn er veel 

meer preventievraagstukken, vele malen meer. Een enkeling van u zal ongetwijfeld mijn oproep in de media ook 

wel hebben gezien dat hier ook wel sprake is van een aantal wijken met een zeer broze sociale structuur. Waar in 

de sociale structuur ook echt wel wat opgaven liggen die niet binnen een jaar, twee jaar, maar mogelijk zelfs pas 

binnen 10 jaar of langer opgelost kunnen worden. Dus als u het heeft over dergelijke excessen voorkomen, denk 

ik dat vooral de langetermijnpreventie, de langetermijnoplossingen noodzakelijk zijn. Dan 3 neemt u de 

ervaringen mee die Rotterdam heeft opgedaan bij het opstellen en uitvoeren van het NPRZ 

Uitvoeringsprogramma. Misschien goed voor de mensen die het programma niet kennen, het NPRZ-programma 

gaat over het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid waarbij nadat de noodbel was geluid over het grote 

hoeveelheid vroegtijdige schoolverlaters, kinderen zonder startkwalificatie die begonnen met nou ja hun 

werkzame leven eigenlijk direct in de criminaliteit. Omdat dat ze geen startkwalificatie hadden en dat leidde tot 

een verergering van problemen in Rotterdam-Zuid. Dat is de basis geweest voor dat programma, dat is later 

uitgebreid met de woningbouw met allerlei andere sociale componenten. Rotterdam-Zuid is een uniek gebied op 

zich, dus het is ook niet een-twee-drie te vergelijken met Roosendaal, maar er zijn wel degelijk elementen binnen 

het NPRZ-programma die herkenbaar zijn in het Roosendaalse. Sterker nog er zijn behoorlijk wat elementen, dus 

de heer Klaver heeft dat ook goed gezien. Want het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het ook gezien. Er is 

nu ook een programma wijken en leefbaarheid wijken dat gestart wordt vanaf volgend jaar, een 

uitvoeringsprogramma onder de noemer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en daarin zijn 16 wijken in 

Nederland verdeeld over 15 steden, wijken geïdentificeerd die voldoen aan NPRZ-achtige problematiek en ook die 

zelfde oplossingsrichtingen krijgen. Het zal u niet verbazen dat ik in gesprek ben met het Ministerie ook met 

dezelfde problematiek om duidelijk te kunnen duiden. Dat zijn de drie antwoorden op de drie vragen kort en 

bondig. Dank u wel, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan hartelijk dank voor uw beantwoording. Dan gaan we nu over tot de eerste 

termijn. En daarvoor wil ik graag inventariseren wie de eerste termijn het woord wenst te voeren naast uiteraard 

de heer Klaver en de heer Van Gestel. Mevrouw Bozkurt, mevrouw Maas, de heer Van Broekhoven, de heer 

Verstraten. 

Mevrouw ROEKEN: Mag ik iets vragen, voorzitter? Mag ik iets vragen, voorzitter? 

De VOORZITTER: Uiteraard. 

Mevrouw ROEKEN: Hoe gaan we het eigenlijk precies organiseren het is nu 18.47 uur dat betekent dat we nog 43 

minuten hebben, 11 partijen die mogelijk iets willen zeggen. Komt er ook daadwerkelijk een tweede termijn of 

gaan we ons tot die eerste beperken? Want dan spreek ik graag wel in de eerste termijn. 

De VOORZITTER: In principe is er ruimte voor een tweede termijn. Dus nu eerst een eerste termijn, vervolgens 

dan beantwoording, ik begreep eerst een schorsing dan beantwoording en dan een tweede termijn. U wenst dan 

een tweede termijn of een eerste termijn? Tweede termijn. Dan beginnen we bij de heer Klaver. 

De heer KLAVER: Dank, voorzitter. Heldhaftig, vast beraden en in balans, alle complimenten voor iedereen die in 

een zeer korte tijd een opvlamming uiteindelijk weer voorlopig heeft gedoofd en we gaan er vanuit dat het ook zo 

blijft alhoewel de maand december nog voor ons ligt. De eerste kwaliteit die je altijd nodig hebt is durf en dat is 

getoond en daarvoor onze complimenten. En een prijs van grootheid is verantwoordelijkheid en ik vind dat de 

burgemeester dat goed oppakt en ook de politiechef in haar aanwezigheid. Voorzitter, in de zomer hebben wij 

het gehad over de APV en onder andere kwam toen aan de orde de vraag vuurwerk, lachgas en ondermijning. 

Ondermijning komt later aan de orde, vuurwerk is toen genoemd. Vraag aan de burgemeester, was iets te 

voorzien en heeft u iets gemist wellicht in de aanpak richting dat hier zou kunnen gebeuren. Verder is ook de 

vraag of uw APV nu de gereedschapskist volledig op orde heeft of daar toch instrumentarium bij zou moeten 

komen. Voorzitter, de burgemeester gaf aan dat er een interpretatie, een eigen interpretatie is gemaakt. Vraag 

van onze fractie is behoeft dat op onderdelen een motivering, een nader onderzoek. Waarom? Ik herinner onder 

andere het rapport Beeke 2012 in deze gemeente, er zijn meerdere rapportages geweest, maar dat heeft nooit 

voortgang gekregen. Is dat iets wat u in overweging meeneemt. Voorzitter, de burgemeester gaf ook aan  social 

media, Project X dat dat een rol speelde. Was dat van te voren te voorzien? Bij Project X soms zie je dingen 

aankomen, kun je op tijd of niet op tijd ingrijpen. Is daar al iets over bekend. Verder noemde de burgemeester 

net, voorzitter, dat het ongeveer om 150 jongeren ging, wellicht ouderen, ook 18-plussers en nog meer 

volwassenen. Zijn die geïdentificeerd, de jongeren is even de vraag waren het allemaal jongeren. Identificatie, hoe 

is dat gezien, hoe is dat waargenomen. En een hele goede benadering is om ze in het daglicht neer te zetten daar 

bent u volop mee bezig zegt u. Hoe gaat het verder? Hoe is daar de aanpak van, alhoewel wij het al heel goed 

vinden dat je mensen in beeld krijgt om te kijken of je daar inderdaad afspraken mee kan maken. Voorzitter, de 

vraag is ook met die social media had dit bijvoorbeeld ook in Bergen op Zoom of Etten-Leur, of we weten ook van 

Urk we weten ook van Arnhem, zit daar toch een zeker toeval in dat het dan toevallig in Roosendaal is. Of is daar 

al een andere analyse over gemaakt. Überhaupt is het natuurlijk de vraag is de evaluatie ook compleet en kunnen 

we daar ook informatie over krijgen. Uw kortetermijnbenadering lijkt me zeer goed. Voor de langere termijn is 

het ook goed om te kijken van hoe ga je verder. Broze structuren in wijken geeft u aan, ik denk inderdaad dat dat 

aansluit bij een deel wat Rotterdam oppakt al een aantal jaar met duidelijke aanvalsplannen. U noemde al een 

aantal voorbeelden van wat er in wijken kan spelen, broze wijken. Ook de coöperaties hier wijzen erop dat en dan 

gaat het vooral om wat wel eens gezegd wordt, bederf zit hem in alledaagse krenkingen. En dan zijn krenkingen 

vooral mensen die niet gezien worden. Lage startkwalificaties, tweedeling, economisch slechte omstandigheden. 
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Bederf zit hem in alledaagse krenkingen. Hoe pak je dat aan? Corporaties hebben daar ook een visie bij, dat 

vraagt ook in wijkenopbouw ook in soorten woningbouw-mix diversificatie. Zijn dat zaken die ook integraal vanuit 

het hele college worden opgepakt ook in samenspraak met de corporaties. Voorzitter, uw aanpak en ik kom ook 

tot een afronding, wat u zegt van nou ik vind dat we serieus moeten kijken naar elementen vanuit dat nationale 

programma. Want dan zou wat ons betreft dat nationale programma zijn Roosendaal, Brabant in verbinding met 

steden. Hoe ziet u dat om die verbinding op dat punt te zoeken en dan vooral die broze wijken, de opbouw in die 

wijken die ook naar uw voorlopige analyse een rol spelen. Hoe vormt dat verder handen en voeten. Hoe pakken 

we dat aan. En ik haal toch ook even erbij voorzitter, het element ondermijning. Dat is iets waar wij ook later nog 

eens in deze, in dit huis over gaan spreken. Ook dat vraagt natuurlijk om een nationale aanpak gaat dat hand in 

hand. Want preventie, repressie het hoort bij elkaar en dat is ook een integraal geheel, het is een organisch 

geheel. Ziet u dat ook zo? En gaat dat hand in hand plaatsvinden, voorzitter? Ik ben benieuwd naar de 

antwoorden en ik kom daar graag, voorzitter, in tweede termijn verder op terug. En wat ons betreft hoe langer je 

terugkijkt des te verder en dat is het belangrijkste, je ook vooruit kunt kijken. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan nu het woord aan de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen we graag benadrukken dat de vragen van de Partij 

van de Arbeid door de VLP toegestaan zijn in deze extra raadsvergadering die op ons verzoek, beider verzoek dan 

ook is uitgeschreven. En dat staat los overigens van de vragen die de Partij van de Arbeid inhoudelijk heeft. Voor 

onze fractie geldt dat het belangrijk is dat elke fractie zich vrij moet voelen om het debat of discussie of 

informatiepositie van de gemeenteraad te kunnen agenderen en te kunnen bespreken. Daarom hebben wij ook 

die keuze gemaakt. We hebben daarbij wel getoetst, voorzitter, willen we de collega’s graag meegeven in het 

Reglement van Orde of dit wel de gepaste wijze is. En helaas moeten we constateren dat dit de enige wijze was 

om op een korte manier toch het college hierop te bevragen. Wat de VLP betreft doen we dan ook aan de 

collega’s, een zijstap voorzitter, een oproep om dat nieuwe Reglement van Orde snel te aanvaarden zodat we op 

een betere en gestructureerde manier met elkaar de dialoog aan kunnen gaan. Dat de Partij van de Arbeid zijn 

eigen vragen heeft voorzitter, dat betekent niet dat ook de VLP een aantal vragen heeft en ik leid hem even in. 

Reflecterend is het optreden van de burgemeester en de ketenpartners voor veiligheid goed, krachtig en kordaat. 

Dus alle lof. Maar u kunt natuurlijk uw kamer vol zetten en hangen met lof. De problemen zijn zogezegd nog niet 

voorbij. Oud en nieuw staat immers nog voor de deur. Wat is precies uw analyse voor de komende anderhalve 

maand die nog voor ons ligt. Is er ook afdoende reflectie op de jeugd en wat ze kunnen en moeten gaan doen de 

komende anderhalve maand. Kunnen we ook perspectief bieden om te zorgen dat veel jongeren toch enigszins 

ondanks de corona uit de voeten kunnen met de maatregelen en wellicht ook het plezier wat ze zichzelf zouden 

willen gunnen. Overigens voorzitter, is dat nooit een excuus om willekeurig random onze straten en stoepen te 

bestoken met vuurbommen en vuurwerk. Dus nogmaals voorzitter, goed dat u daarop optreedt, maar het 

probleem is tweeledig, de medaille is tweezijdig. Evalueren kan nu nog niet, maar uiteraard moet dat wel. 

Wanneer denkt u het gepast te vinden met ons te evalueren? Is dat op korte termijn, lange termijn en wenst u 

daaraan onderzoeken te verbinden of wilt u graag eerst ophalen hoe wij dat zouden willen bespreken met u. En 

dan voorzitter, tot slot, twee jaar geleden bij de begrotingsbehandeling is er een motie gepasseerd van de 

ChristenUnie en daar ging het om het extra aanvullen van straathoekwerkers met name gericht op jeugd. En dat 

voorzitter is in de gemeenteraad maar kort besproken. En voor onze ogen was dat toen wij waren overigens voor 

die motie, voor onze ogen was dat toen een stuk wat passeert zo in de Begroting met 20, 30 voorstellen. Daar is 

niet diepgaand op gedebatteerd of over gesproken. Als wij nu terugkijken met de kennis van nu heeft die motie 

misschien wel veel meer diepgang gemist op dat moment om met elkaar te kunnen oordelen dat dat soort 

stappen die je met elkaar kan maken veel beter zijn om vroegtijdig te doen. Dus wellicht is er iets meer samenspel 

nodig in de gemeenteraad om dan doortastender te zijn op goede voorstellen. Zodat wij de gelegenheid nemen 

om voor de toekomstige uitdagingen scherper en sneller te kunnen acteren. Voorzitter, tot zover. 
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De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan heb ik vervolgens mevrouw Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Afgelopen weken was het ongehoord dat de jongeren toch vuurwerk 

lieten afgaan. Niet alleen vuurwerk, maar ook molotovcocktail-bommen. Ik heb contact gehad met meerdere 

families en ze erop aangewezen dat ze ze in de gaten moeten houden en thuis moeten laten blijven. We zouden 

eigenlijk voor de jongeren moeten uitkijken naar een activiteit voor de oud en nieuw, oudjaarsavond. Zodat ze 

niet in de verleiding komen om vuurwerk af te steken. Mochten wij een gepaste activiteit hebben bedacht, dan 

zouden we dat ook voor in de verdere toekomst kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld net als toen in de tijd van lijst 3. 

Ik zou hier misschien met een motie komen. Het wordt tijd dat in Roosendaal een grote evenementenhal komt 

waar de jeugd uit heel Roosendaal bij elkaar kan komen om hun energie kwijt te kunnen. Er wordt veel gedaan 

voor de mensen in Roosendaal, maar de jeugd schiet erbij in. Het wordt ook tijd dat die ook aandacht krijgen. 

Anders zijn we het zicht kwijt. Tot zover, voorzitter, dank u wel. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Maas van de SP. 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de PvdA en VLP voor de gestelde vragen over de aanpak van de 

vuurwerkoverlast en dank ook aan de portefeuillehouder voor de beantwoording van die vragen. De SP-fractie 

staat achter de beslissingen die de burgemeester helaas heeft moeten nemen om de overlast van het , zeg maar 

gerust gooien van mortieren met succes in te dammen. Het ging wat ons betreft niet meer om onschuldig 

vuurwerk afsteken, terwijl hier een verbod op ligt. Het gaat hier om provocatie en rellen. Er wordt dan ook volop 

gespeculeerd naar mogelijke oorzaken. Wat de SP betreft is het belangrijk om daadwerkelijk te achterhalen wat 

de mogelijke oorzaken van deze excessen zijn geweest, zodat dit niet meer kan gebeuren in de toekomst. Dus 

naast de noodzakelijke maatregelen op de korte termijn die hopelijk niet meer ingevoerd hoeven te worden, is 

het zaak zoals de burgemeester ook al aangaf net, nodig om op de lange termijn een plan te ontwikkelen, zodat 

voor de onderliggende problemen een passend programma ontwikkeld kan worden. Mogelijk kan dit samen 

opgepakt worden in de al bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet. Maar 

dan een special edition voor jongeren. Hoe kijken andere fracties hier tegenaan en hoe kijkt de 

portefeuillehouder hier tegenaan?  Tot zover.  

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan nu het woord aan de heer Van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Onderzoek doen naar de oorzaak van een brand, terwijl je 

nog aan het blussen bent. In alle eerlijkheid voelde het beetje zo toen dit verzoek kwam om dit raadsdebat op dit 

moment te houden. Want hoewel de relatieve rust is wedergekeerd in onze wijken zitten we nog midden in een 

kwetsbare en waakzame periode, waarbij oud en nieuw nog voor de deur staat. De vraag is dus of je nu al kunt 

uitzoomen, analyseren en met een gerichte en duurzame oplossing kunt komen. Wij denken van niet. Daarvoor is 

het echt te vroeg. Dat neemt niet weg dat we vanavond een eerste beeld kunnen vormen. Vragen kunnen stellen 

en onze zorgen kunnen delen. Dit als opmaat naar de grondige analyse naar de aspecten die ten grondslag lagen 

aan de krankzinnige periode van overlast in onze doorgaans zo vredige een rustige gemeente. Voordat ik verder 

ga voorzitter, wil ik ook namens de Roosendaalse Lijst onze complimenten uitspreken voor het zeer krachtige en 

kordate optreden van de portefeuillehouder in combinatie met politie en justitie. Ja, de maatregelen waren fors 

en het voelde on-Roosendaals, maar het was nodig om de rust en veiligheid terug te laten keren. Zoals gezegd 

zien wij deze avond als een avond om meer inzicht te krijgen en deels heeft de portefeuillehouder ons dit zojuist 

al gegeven. Toch zijn we nog benieuwd naar een aantal zaken. Zo zijn er veel wisselende berichten over de 

achtergrond van de raddraaiers. Was dit nu echt grotendeels onze eigen Roosendaalse jeugd? En kunnen we nu 

ook al direct die link gaan leggen naar de oorzaak die ligt in de sociale structuur van de wijk. Ja, we hebben 
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kwetsbare wijken, maar het Rotterdamse plan is wel heel erg groot en impactvol. Een plan dat overigens ook een 

keerzijde lijkt te hebben op het vlak van gentrificatie. Wat ons betreft moeten we de zaken scherp krijgen en een 

goede analyse doen. Zo begreep ik dat er binnenkort gestart gaat worden met wijkanalyses. De uitkomsten 

hiervan lenen zich wellicht goed voor een verdiepende themabijeenkomst waarin we als raad de volgende stap 

kunnen zetten. Kan de portefeuillehouder zich vinden in een dergelijke themabijeenkomst? Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan heb ik nu de heer Verstraten van de VVD. 

De heer VERSTRATEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, mede namens de Partij van de Arbeid, VLP, ga ik er een beetje 

vanuit dat de vragen gesteld zijn namens ons allemaal, zo zie ik het eigenlijk. Ik denk dat het goed is dat we hier 

zitten. In ieder geval een echte termijn zoals we deze kennen is het niet. Het is meer een samenvattende 

toevoeging aan alles wat er gebeurd is. Dank in ieder geval voor de toelichting tot zover. Ik geef u graag ook de 

ruimte om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen en heb op dit moment zeker niet de concrete vragen. Wel 

een mijlpaal, een mijlpaal in negatieve zin voor onze stad. Heel veel aandacht die je het liefste op een andere 

wijze zou willen ontvangen. Het klinkt zo simplistisch om te zeggen dat het een fait accompli is en je weer 

voorwaarts moet. Maar dat is wel de realiteit. Nogmaals, heb ik hier vanavond niet het gevoel namens de VVD 

iets te zeggen, maar namens ons allemaal. Niemand verdient het gevoel van onveiligheid in onze stad. Voor de 

aanpak van de burgemeester is dan ook veel lof en volledig terecht. Ongelooflijk moeilijke beslissingen en 

dilemma’s waar je voor komt te staan. Politie en brandweer komen dezelfde uitingen toe. Makkelijk om te zeggen 

het is hun werk, maar toch dacht ik in die week wel eens wie wil er nu politieagent of brandweerman zijn. Ook 

belangrijk is om waardering uit te spreken voor betreffende ouders, die er wel in zijn geslaagd met hun kinderen 

afspraken te maken en daarmee eventuele deelname aan verstoring van de openbare orde hebben kunnen 

voorkomen. Voor die andere groep ouders ligt zeker nog een hele grote uitdaging. Ook een belangrijke 

constatering met betrekking tot de afgelopen weken zien we terug in het feit dat duidelijk getoond is waar de 

norm ligt. We zijn in onze stad heel flexibel en staan open voor heel veel zaken. Maar tot hier en niet verder, dit is 

de norm en dat heeft Roosendaal laten zien. En bij heel veel mensen kwam dit ongelooflijk daadkrachtig over. En 

we weten allemaal dat het alleen het beantwoorden, geweld, repressie niet voldoende zal zijn de oorzaken zijn 

van complexe aard. Al genoemd is de sociale opbouw in de wijken. Hoe nu voorwaarts is de belangrijkste vraag. 

En wij stellen zeker voor niet lang te wachten om dit debat in de raad te gaan voeren. Natuurlijk denk je zelf ook 

wel eens na en gaan er allerlei spinsels door je hoofd, bijvoorbeeld kijken bij andere steden naar succesvolle 

projecten. Je hoeft immers niet altijd het zelf het wiel uit te vinden. De Partij van de Arbeid refereerde al aan 

Rotterdam-Zuid. Het gesprek in de wijk zal hard nodig zijn en ook dat is niet eenvoudig. Hoe dan ook zullen we 

hier echt voor moeten gaan. Inloopuren in buurthuizen, keukentafelgesprekken in de wijk. Aan de andere kant 

hoe krijg je raddraaiers aan tafel. Best ingewikkeld allemaal. Ik denk dat het goed is centraal straks deze lijnen uit 

te zetten en de taken goed te verdelen. Het college is uitvoerend, maar als raad kunnen wij daar zeker mede 

invulling aan gaan geven. Trouwens mooi om vanochtend in de krant al te zien hoe de portefeuillehouder 

Onderwijs op scholen in gesprek is gegaan met jongeren en ook de burgemeester heeft aangegeven al in gesprek 

te zijn gegaan met de jeugd in de wijken. Precies een voorbeeld waarbij wij allen een steentje aan bij kunnen 

dragen. Ik kan hier niet genoeg benadrukken dat het een taak is van ons allemaal om hierin te participeren en 

nogmaals niemand heeft deze ellende verdiend en onze stad al helemaal niet. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan nu mevrouw Suijkerbuijk van de ChristenUnie.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u, voorzitter. Voorzitter, dank aan de burgemeester voor zijn inlichtingen en zijn 

adequaat optreden van de afgelopen weken. Een aanpak waarbij helemaal achter stonden en staan, want het was 

raak in de wijken. Ontevreden jongeren die hun frustratie uitten. In diverse beelden van de diverse media zagen 

we niet alleen jongeren aan het woord komen en hun onvrede uiten, maar daaromheen ook kinderen uit de 
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wijken. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie heeft raadsvragen opgesteld en naar de griffie gestuurd. 

Waarschijnlijk komen deze pas morgen met de dagmail binnen. Maar onze vragen gingen of gaan over het 

jongerenwerk in Roosendaal. Helaas hebben wij moeten constateren dat we weinig jongerenwerkers hebben 

gezien op straat het afgelopen jaar. Voorheen zagen we echt in contact met de kinderen en de jongeren, 

zichtbaar aanwezig in de wijken. Er werden activiteiten georganiseerd in het kader van de vreedzame wijk om de 

kinderen ook kennis te laten maken met burgerschap. Het laatste jaar helaas niet meer. Ligt dat echt alleen aan 

de corona? Terwijl in de coronatijd aan alle kanten geprobeerd is om de jeugd erbij te betrekken en er activiteiten 

georganiseerd zouden worden, krijgen we nu het beeld dat er maar weinig van terecht is gekomen en jongeren 

niet gehoord zijn. Wij hebben hier vragen over gesteld en we zien de antwoorden graag tegemoet. Want 

voorzitter, hoe belangrijk is het om preventief te werk te gaan juist in deze tijd. En de VLP refereerde er zojuist 

naar, de ChristenUnie heeft in maart 2018 gepleit voor een meer preventieve aanpak en meer jongerenwerkers. 

Jongerenwerkers die het in hun DNA hebben om in contact te komen met jongeren, corona of niet, om aan de 

hand van een bewezen project aan de slag te gaan met jongeren die dreigen af te glijden. We hebben tijdens 

commissie- en raadsvergaderingen regelmatig de wijk Langdonk naar voren gebracht als de wijk die het wel 

degelijk in zich heeft om zich in positieve zin te ontwikkelen, met aandacht voor de sociale cohesie. Wij zagen iets 

moois ontstaan met het programma van de vreedzame wijk een programma gericht op preventie en 

gesubsidieerd door de gemeente Roosendaal. Omdat de betreffende jongerenorganisatie Boost handen en 

voeten tekort kwam dienden wij als fractie een motie in die pleitte voor meer jongerenwerkers. Helaas heeft die 

motie het toen niet gehaald in onze gemeenteraad. Erg jammer aangezien jongerenwerkers kinderen en jongeren 

meenemen in positief sociaal gedrag, zodat kinderen en jongeren weten dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen en 

dat de samenleving wel op ze zit te wachten. Wij hopen van harte dat het jongerenwerk sterker gepositioneerd 

wordt in onze gemeente. Onze motie heeft het destijds niet gehaald, maar we hopen dat nu heté belang van een 

goede preventieve aanpak wel wordt gezien. En dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt in onze gemeente. 

Nogmaals we hebben hier ook raad vragen over gesteld, maar als de portefeuillehouder nu al een visie over het 

jongerenwerk kan geven dan zijn wij daar benieuwd naar. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, bedankt. Dan de heer Villéé van GroenLinks. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Van deze plek willen wij ook de PvdA natuurlijk ook bedanken voor het 

stellen van de vragen en de mogelijkheid om hier te zitten vanavond. Echter op het moment dat de vraag  

binnenkwam krabden wij ons wel achter het hoofd van nou is dit wel het juiste moment. Vanavond ook weer een 

aantal andere politieke partijen uitgesproken is het niet te vroeg om dan nu al met conclusies te komen en hier 

met elkaar over te spreken. Wat zijn nou de beste ideeën en wat willen wij nu precies. Misschien is het beter om 

te wachten tot na het oud en nieuw, want zoals de heer Van Midden ook al uitgesproken heeft, we verwachten 

een oud en nieuw zoals het leek op een week geleden en dat slaat ons wel om het hart… 

De VOORZITTER: De heer Villéé, u heeft een interruptie van mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben toch heel erg benieuwd welke conclusies ik dan al gehoord 

heb. Ik heb  alleen nog maar ideeën gehoord, maar geen conclusies. 

De VOORZITTER: De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Het was een uitspraak van de angst die wij hadden op het moment dat de vragen binnenkwamen. 

Ik heb het nog niet over vanavond. 
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De VOORZITTER: Dat is duidelijk zo te zien, dank u wel. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel. Voorzitter, echter wat we natuurlijk meegemaakt hebben afgelopen weken sloeg 

ons natuurlijk ook om het hart en daaruit ook het ontzag voor ons veiligheidsapparaat wat toch ingegrepen heeft. 

En met een opschaling toch waarschijnlijk de vinger op de juiste plek heeft gelegd, waardoor in een toch redelijk 

korte tijd de rust is weer gekeerd in wijken van Roosendaal. Maar men heeft goed ingegrepen op de angst, de 

enorme angst die onze inwoners hadden. Het kan allerlei oorzaken hebben, corona-moeheid, een Project X- 

organisatie, de zucht naar evenementen, terug het verbieden van vuurwerk. Alles kan de oorzaak zijn natuurlijk. 

Maar wat ons wel met angst omsloeg is dat vuurwerk steeds meer als een wapen wordt gebruikt. En ik denk dat 

we daar in de toekomst toch zeker over moeten gaan spreken. Maar nogmaals voor ons is dit de juiste tijd na oud 

en nieuw. We hebben nog naar aanleiding van de reactie van de portefeuillehouder nog wel een aantal vragen. U 

sprak over een aantal groepen, niet alleen jongeren. Heeft u op dit moment duidelijk welke groepen dat dan 

precies zijn. En waar bent u op dit moment qua analyse bezig om die groepen te benaderen en te bereiken. Jeugd, 

fijn om te horen dat ook u, maar ook de portefeuillehouder Jeugd een aantal ontmoetingen heeft met jeugd. Wij 

horen ook dat jeugdwerkers op scholen al tijdens de pauzes, ook voormalig medewerkers van Boost ook daar 

bezig zijn om met de jeugd bezig te zijn. Er worden goede stappen gezet, maar heeft u op dit moment ook 

duidelijk een beeld van wat u precies wilt doen en wat u precies wilt bereiken bij de jeugd. En ik denk dat ook 

goed is, de PvdA gaf daar al een voorzet op en niet alleen dit natuurlijk, maar dit voorbeeld van Rotterdam is het 

beste om te gebruiken. Maar laten we ook zeker gaan leren van projecten in Nederland waarbij alle groepen in de 

samenleving in alle sociale cohesie kunnen raken, kunnen verbinden met elkaar en om die toch echt weer contact 

te laten maken met een gezamenlijk Roosendaal. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Als ik het goed heb gezien is dit het einde van de eerste termijn en heb ik 

iedereen gehad. Ik zie alleen de heer Emmen niet. Ja klopt? Oké. Dan als ik het goed heb begrepen wenst de 

portefeuillehouder even 1 minuut schorsing en dan gaan wij verder.  

De VOORZITTER schorst de vergadering voor een minuut. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: We zouden verder kunnen gaan. Als iedereen naar zijn plaats zou willen gaan. Ja dan wil ik nu 

het woord geven aan de portefeuillehouder. 

De heer VAN MIDDEN: Voorzitter, dank u wel. Zoals u van mij gewend bent ga ik chronologisch antwoord geven 

op de vragen die gesteld zijn. Dus ik heb ze hier allemaal keurig in volgorde. Een aantal vragen zijn voor de 

politiechef en ik zal in mijn beantwoording aangeven welke voor haar zijn ter beantwoording en die zal zij 

aansluitend op mijn beantwoording doen. Maar ik leid het bewust zo in, omdat ik een vraag boven de markt voel 

hangen die ik eerst wil beantwoorden. En die werd eigenlijk pas aan het einde gesteld. En dat is de vraag van is dit 

nou niet een debat is wat veel te vroeg is. Of het niet veel te vroeg is om, dit debat te voeren. En als ik u heel 

eerlijk ben dan zeg ik het is veel te laat. Het is veel en veel te laat om dit debat te voeren. Want we hebben een 

situatie laten ontstaan, die geleid heeft tot de situatie van twee weken geleden. En dan is de vraag is het niet 

prematuur om te zeggen dat de sociale structuur van de wijk een oorzaak is voor het geheel. Nou, het is ook niet 

wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat de sociale structuur niet bijdraagt aan het corrigerend vermogen van de 

wijk. En dat is precies het probleem. Wijken zonder corrigerend vermogen, waar een bepaalde mate van 

wetteloosheid kan optreden, die ertoe leidt dat jongeren het nodig vinden om jerrycans vol benzine met cobra’s 
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af te vuren. Levensgevaarlijk. Je zou erbij wonen. En dat is waarom ik zeg dit debat is eigenlijk te laat. Dan de 

vraag was iets te voorzien. Ja, dat is een hele mooie vraag hè. Mijn beste vriend zegt altijd achteraf is mooi 

wonen, maar meer heb je er niet aan. 

 De VOORZITTER: Ik wil u even onderbreken. Mevrouw El Azzouzi heeft een interruptie. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even geluisterd toen u zei het is te laat en ik heb ook 

geluisterd naar uw uitleg en wat ik daar nu eigenlijk uit proef en ik wil van u horen of dat zo is. Hebben wij de 

groep waaronder de jongeren, hebben wij die links laten liggen in onze gemeente. Is dat wat ik, proef ik dat juist 

of bedoelt u het anders. 

De VOORZITTER: De burgemeester. 

De heer VAN MIDDEN: Dat is een hele goede vraag van mevrouw El Azzouzi, voorzitter. Ik denk dat u voor een 

deel, maar dit is vooruitlopen op, ik denk ook op objectivering die nodig is. Daar is ook een vraag over gesteld, 

daar kom ik zo op. Maar ik denk daarop vooruitlopend dat een deel van uw vraag juist is. In de gesprekken die ik 

nu heb met de jeugd, merk ik dat een deel van de jeugd zich achtergesteld voelt, genegeerd voelt. Dus ik denk wel 

degelijk dat dat zo is. Maar nogmaals dat is een gevoel op basis van een aantal gesprekken en dat moet natuurlijk 

ook wel representatief zijn voor het geheel, dus ik denk dat we daarnaar juist ook objectief moeten kijken. Dus ik 

kom daar graag zo ook op terug. Dus even terug naar het achteraf wonen, dat is mooi achteraf maar vooral als je 

daar achteraf woont. Maar daar heb je nu niet zoveel aan. Ja, ik denk dat een deel misschien te voorzien was, 

maar een deel ook niet. Het probleem van vandaag de dag is dat social media, zoals ik het net al noemde een 

enorme blaasbalg kan zijn. Dus een klein vuurtje kan in heel korte tijd heel snel oplaaien en dat hebben we zien 

gebeuren in Roosendaal. Wat ik net al schetste in de chronologie van de vrijdagavond naar de zondag, naar de 

maandag en vervolgens naar een bovenlokaal, regionaal, bijna nationaal issue met bijna project X-achtige 

eigenschappen. Dus dat kun je niet voorzien. Dat is echt onmogelijk om te voorzien. Wat je wel kunt voorzien is 

dat in deze periode veel vuurwerk wordt afgestoken en wat je ook had kunnen voorzien is dat door dit 

vuurwerkverbod dat eenzijdig en lijnrecht door onze regering wordt afgekondigd dat dat een probleem zou 

kunnen opleveren voor de burgemeesters in dit land en de ordehandhaving, want er zijn veel meer gemeenten 

zoals u ongetwijfeld weet als u het nieuws kijkt. Gisterenavond sprak ik mijn collega uit Urk nog waar op dit 

moment de vlam in de pan gaat. Dat vuurwerkverbod heeft veel sentiment blootgelegd, sentiment wat er al lang 

was. Dan kom ik bij de vraag van de Partij van de Arbeid, objectivering en nader onderzoek acht u dat nodig. Ja, 

dat acht ik zeker nodig, alleen al omdat ik het goed vind om te leren van een blik van buiten op ons eigen 

handelen. Ik zeg heel bewust ons handelen, want u heeft mij net bij vele monden complimenten gegeven. Maar 

die complimenten zijn minstens van toepassing op de dame naast mij en het hele team wat daaronder draait. 

Want dat hele team heeft denk ik al zijn verlofuren moeten opgeven gedurende die uren, plus nog vele mensen 

van daarbuiten. Dat is echt ongelooflijk wat er in korte tijd is opgezet. Maar dat neemt niet weg dat wij ook 

mensen zijn en dat wij ook fouten maken dus objectivering van de aanpak die wij hebben gekozen acht ik zeker 

nodig. En ik ben ook zeker van plan om een onderzoek in te stellen naar de acties die wij hebben ondernomen of 

die proportioneel en ook subsidiair waren. En daarbij zou ik ook willen toevoegen onderzoek te doen en dat is 

precies het antwoord op de vraag van mevrouw El Azzouzi waar dit nou vandaan komt. Waar kwam dit sentiment 

nou vandaan. En deels doe ik dat als burgemeester nu door in gesprek te gaan met jongeren. En we hebben de 

hele week, de politiechef en ik, alle vijf de wijken waar een noodverordening gold gesprekken gevoerd met een 

aantal jongeren, met een aantal ouderen uit de wijk, met buurtopbouwwerk, jongerenwerkers, enzovoort, 

enzovoort en daar hebben we een aantal gemeenschappelijke delers gezien om te kunnen constateren. Maar ook 

een aantal unieke eigenschappen per wijk en dat leent zich zeker voor nader onderzoek. Objectief onderzoek 



12 
 

door iemand die daar ook echt verstand van heeft. Dus dat ben ik zeker van plan, voorzitter. Ik heb een 

interruptie door de heer Van Gestel. 

De VOORZITTER: Sorry, de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, snel gezien. De onderzoeksrapporten. Gaat u er twee aanleveren aan de 

gemeenteraad of één. Wordt het een geheel en wordt het echt geleid ook door een externe of is dat ons 

initiatief? Maar wordt de externe betrokkene gevraagd om input te leveren. 

De VOORZITTER: De burgemeester. 

De heer VAN MIDDEN: Voorzitter, dank. Ik stel voor dat ik het Presidium een voorstel doe van hoe ik dat in wil 

vullen.  Ja, ik kan me voorstellen dat het een wat langer duurt om te onderzoeken dan het ander. Dus ik snap uw 

vraag. Laten we het Presidium daarin meenemen. Dan social media. Ik gaf net al aan social media de derde vraag 

van de Partij van de Arbeid. Social media zijn enorm krachtig. Krachtig in hun bereik, maar ook daarmee even 

gevaarlijk in dit soort situaties. Je ziet dat op social media gaat van alles rond, er zijn ook allerlei handelsgroepjes 

voor illegaal vuurwerk, zwaar illegaal vuurwerk. Ja, natuurlijk probeert de politie er ook in te komen, maar dat is 

het lastige van social media. Het is een enorm sterk, maar tegelijkertijd ook heel gevaarlijk wapen.  

De VOORZITTER: Sorry, u heeft een interruptie van de heer Klaver. 

De heer KLAVER: Betekent dit antwoord burgemeester dat u zegt en ik snap het lastige hoor, dat in dit geval dat 

niet van tevoren is in kaart gekomen, in beeld is gekomen. En ook naar de toekomst toe wordt dat nu wel op een 

of andere manier gekeken hoe je daar grip op kan krijgen, want het kan natuurlijk wel. 

De VOORZITTER: Portefeuillehouder. 

De heer VAN MIDDEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, twee antwoorden mogelijk op deze vraag laat ik beginnen 

met het formele antwoord. We hebben digitale wijkagenten de politiechef zal misschien zo daar nog even het een 

en ander… Ik zie haar ja knikken, over uitweiden. Digitale wijkagenten, die ook in de digitale haarvaten van de 

wijk proberen te komen en dus ook in de social media. We hebben natuurlijk landelijk een aantal diensten die 

altijd bezig zijn met monitoren van media op het moment dat dat nodig is, dat is de wet, die Sleepwet waar we 2 

jaar geleden nog een referendum over gehad hebben. Dus er wordt wel actief op gemonitord, maar van belang is 

ook dat op het moment dat ordediensten in die social media gaan zitten dat je automatisch weer een verplaatsing 

krijgt van media. Dat zag je ook met die encrypted telefoons die ze tegenwoordig gebruiken in ondermijnende 

criminaliteit, omdat men weet dat dingen gemonitord worden gaat men naar andere zaken.  Dus Ik verwacht wel 

dat het daarmee automatisch weer verschuift, maar dat neemt niet weg dat het belangrijk is om wel aanwezig te 

zijn in de  social media haarvaten.  

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van mevrouw El Azzouzi. 
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Mevrouw EL AZZOUZI: Over de social media ik vraag me nu af of u ook kansen daarin ziet. Ik zelf ik heb ook 

gewoon een Insta account en ik volg het jongerenwerk van WijZijn. Ik volg de Jeugdboa . Er zijn talloze manieren 

om het ook goed te gebruiken. Welke kansen ziet u daar verder nog in? 

De VOORZITTER: Portefeuillehouder. 

De heer VAN MIDDEN: Ja, u bent me voor, want ik had het vooral over het gevaarlijke deel van het wapen. 

Tegelijk kun je het ook juist ten positieve gebruiken. De kracht van social media is ook dat je een enorm bereik 

hebt in hele korte tijd. Ten tijde van de vuurwerkrellen was het bereik van een berichtje van mij op facebook 

76.000 mensen direct, dat is ongekend. Ik schrok er zelf van, dus dat heeft kracht, dat is dan facebook. De jeugd 

zit weer op andere platforms. Op een gegeven moment ben je wel bijna genoodzaakt om 15 platforms te gaan 

bedienen, dat is dan wel weer de keerzijde van diezelfde medaille. Maar ik geef toe dat heeft heel veel potentie 

om via diezelfde media ook te communiceren. Alleen gevaar is ook weer dat je eenzijdig via die media gaat 

communiceren. En ik geloof ook heel hecht en heilig in het klassieke politiewerk, dat weet de politiechef ook. Dat 

wil zeggen dat die wijkagent gewoon in die haarvaten van diezelfde wijk moet zitten. Interruptie? Nee. Dus er ligt 

wel degelijk potentie in social media. Dan wat betreft de jongeren, identificatie van de jongeren, die vraag laat ik 

over aan de politiechef, die zal zij zo beantwoorden. Dan kom ik bij wijkopbouw, differentiatie in die wijkopbouw 

en de vraag was of dat met het hele college wordt opgepakt. En het antwoord is ja. Want uiteraard ben ik in nauw 

overleg met de portefeuillehouder, de meest directe portefeuillehouders m’n college Raaijmakers en collega Van 

Ginderen. En we hebben gezamenlijk ook gesprekken gevoerd en zijn ook mee geweest naar de verschillende 

bezoeken in de wijken en zij doen hun eigen observaties. En er lopen al heel veel programma’s waarmee we ook 

de kansen die in die programma’s zitten ook moeten willen benutten om de zaken te keren die we graag willen 

keren. Dus het antwoord is ja. Dan stelt u de vraag Roosendaal, Brabant in verbinding. Roosendaal, Brabant, 

verbinding tussen platteland en steden, een soort programma. Ik vind het nog wat prematuur om namen aan 

programma’s te koppelen. Dat is wel Haags hoor, meneer Klaver als ik zo vrij mag zijn via de voorzitter, om eerst 

een naam te verzinnen en dan het programma, maar dat hebben de Hagenaren niet gehoord hier. Maar ik snap 

wat u bedoelt en ik denk dat er in het Brabantse wel meerdere steden zijn met gelijke eigenschappen of wijken 

met gelijke eigenschappen en daar doelt u volgens mij op. En laat ik zo zeggen dat een aantal burgemeesters uit 

het Brabantse die die herkennen ook automatisch bij mij langskwamen. , ik zie daar wel degelijk potentie in. Dan 

vraagt u…. 

De VOORZITTER: Voorzitter, U heeft een interruptie van de heer Klaver. 

De heer KLAVER:  Ik weet niet voorzitter of die nog kon. Maar worden ook de corporaties daarin betrokken, 

omdat die natuurlijk ook behoorlijk wat knowhow op dit terrein opgebouwd hebben. 

De VOORZITTER: Portefeuillehouder. 

De heer VAN MIDDEN: Als het aan mij ligt worden de corporaties zeker betrokken. Ja. Maar de opzet van plannen 

en dergelijke dat is nu nog om daar iets over te zeggen... Maar ik kan me haast niet voorstellen dat we zonder 

corporaties zullen gaan zitten. U vroeg ook een interessante vraag, gaat de aanpak ondermijning hand in hand. En 

het antwoord daarop is ja natuurlijk, want ondermijning is een teken van exact hetzelfde signaal als wat ik net gaf. 

Namelijk een wijk waarin geen corrigerend vermogen meer zit. Doordat er geen corrigerend vermogen meer in 

een wijk zit kan er van alles, andere activiteiten plaatsvinden vaak door wegkijken, doordat mensen bang zijn, 

enzovoort, enzovoort die het daglicht niet kan verdragen. En dat zie je in eerste instantie met kleine vormen van 
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handeltjes, die niet helemaal daglicht kunnen verdragen, dat wordt drugshandel, enzovoort, enzovoort. En op een 

gegeven moment heb je de poppen aan het dansen. Daar hebben we verschillende wijken van in Nederland en 

dat soort situatie willen wij hier absoluut niet. Dus ik denk dat de aanpak ondermijning wel degelijk hand in hand 

gaat met verbeteren van de sociale structuur van wijken. Dan ga ik naar de VLP de analyse voor de komende 

anderhalve maand. En dan heeft u het over tot ver in januari en dan duidt u op mijn verjaardagsdatum, begrijp ik. 

Nee, dat was een grapje, voorzitter… De analyse voor de komende anderhalve maand is, dat we een situatie 

hebben waar wij alert zijn en blijven. Volledig alert zijn en blijven en dat betekent dat indien nodig we binnen 

anderhalf uur opgetuigd hebben wat we moeten optuigen, dat wij voorbereid zijn theoretisch, dat wij ons 

huiswerk hebben gedaan, dat wij snappen wat wij moeten inzetten bij welke incidenten. Dat is de situatie voor de 

komende maand. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Praktisch voorzitter, we hebben als raad meen ik me te herinneren anderhalve week 

geleden ook ingestemd met bepaalde maatregelen. Is het nu zo dat u die zonder onze tussenkomst als het nodig 

is weer van stal haalt, want ja als straks het reces aanbreekt en het hek is van de dan, dan moet u natuurlijk snel 

kunnen opereren. Is dat ingedekt juridisch of… 

De VOORZITTER: De burgemeester. 

De heer VAN MIDDEN: Ja, dat is ingedekt. Dat is ingedekt als volgt, de wetgever heeft mij een aantal 

bevoegdheden gegeven die ik ter toetsing voorleg aan de Commissaris van de Koning en aan de gemeenteraad. 

En een daarvan is de noodverordening. De noodverordening wordt ingesteld en wordt bekrachtigd door de 

gemeenteraad in de eerstvolgende gemeenteraad en wordt getoetst door de Commissaris van de Koning. Dus die 

kan ik instellen en vervolgens wordt die door u getoetst. Het noodbevel dus echt wat in een urgente situatie voor 

een specifieke groep van toepassing is, wat ik overigens ook gebruikt heb op de bewuste dinsdagavond, kan ik 

altijd toepassen. En het instellen van een veiligheidsrisicogebied is een element dat eenmalig gebeurt door de 

burgemeester en waarbij preventief fouilleren op instructie van de Officier van Justitie gebeurt. Dus ik heb u als 

raad daar per se niet voor nodig. Misschien vooruitlopend op een vraag die volgens mij ook door u gesteld is over 

de gereedschapskist, de APV. Was die door een ander gesteld? Ik kom er zo  automatisch op denk ik, maar de 

gereedschapskist APV is hier bijzonder goed uitgerust. Want het samenscholingsverbod, zoals ik dat dinsdagavond 

heb ingesteld zit al in onze APV, dat kon in activeren omdat u daar in het verleden ooit in het verleden wijselijk 

over besloten had. Dank daarvoor. Dus dat is een voorbeeld van de vele elementen die in onze APV zitten. We 

hebben ook en dat is ook een gesprek wat ik regelmatig gevoerd heb met de leden De Beer en Suijkerbuijk over 

overlastgevend gedrag in de buitenruimte waarmee je ook lachgas overlast kan aanpakken, dat soort elementen 

zit allemaal in onze APV. Dus overlastgevend gedrag kun je ook aanpakken en dat is een vrij breed spectrum. Dus 

onze APV is echt op orde. 

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Klaver. 

De heer KLAVER: Voorzitter, burgemeester u kondigde net al aan dat er een integraal onderzoek komt om het 

hele gebeuren daarna ook te evalueren. Ik neem aan dan opnieuw wordt bekeken hoe het instrumentarium 

ervoor staat. 

De VOORZITTER: De portefeuillehouder. 
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De heer VAN MIDDEN: Zoals ik u net aangaf, voorzitter, zoals ik de heer Klaver net al aangaf ben ik ook een mens. 

Dus ook al denk ik dat ik misschien een goede APV heb kan het zomaar zijn dat er een wijze uit het oosten of 

noorden er anders over denkt. Dus daar laat ik mij graag wijselijk over informeren. Dus wel degelijk kijken we ook 

naar het instrumentarium. Eens even kijken, ik was gebleven met de aanpak van de komende maand van de VLP, 

die is beantwoord. Dan is er voldoende perspectief. Nou, mijn collega Van Ginderen is heel hard aan het werk met 

een programma voor onze jeugd. Daar zal hij u zelf over informeren. Maar of er voldoende perspectief is dat is 

natuurlijk de vraag, want is er überhaupt voldoende perspectief als er een vuurwerkverbod is voor sommigen. Dat 

is, dat is ja voor velen is die oudjaarsnacht een moment om naartoe te leven. En het vuurwerk is een onderdeel 

van hun traditie, van dus de vraag is of er iets is dat de vuurwerktraditie kan vervangen met voldoende 

perspectief. 

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. De reden dat we het ook vragen is en ik zeg ik geef u het maar 

gewoon even voor is dat een aantal weken geleden de heer Bruls burgemeester uit Nijmegen heeft gezegd bij een 

mooie talkshow het zou goed zijn als het kabinet toch nadenkt over een uitzondering op een aantal restricties 

met oud en nieuw om toch een uitlaatklep of iets te kunnen faciliteren voor een grote groep jongeren, die zich op 

dat moment inderdaad dan ook niet in de verleiding weten om eventueel bij een aantal relschoppers mee te 

doen. Waardoor de situatie beheersbaar zou moeten kunnen worden zijn. Echter vorige week hoor ik mevrouw 

Halsema, burgemeester uit Amsterdam, het tegenovergestelde zeggen. Ja, daarvan denk ik voorzitter nou goed 

we zullen zien op 1 januari hoe dat gelopen is. Ik zou toch liever de lijn Bruls willen volgen. Is er iets wat we 

kunnen doen? Maar daarvoor bent u uiteraard afhankelijk van niet alleen het veiligheidsberaad waar uiteraard de 

burgemeesters in zitten, Maar ook natuurlijk uit Den Haag. Zijn er signalen dat zoiets zou kunnen of zegt u nu al 

nee. 

De VOORZITTER: Portefeuillehouder. 

De heer VAN MIDDEN: Ik hecht er waarde aan om niet mee te doen met de discussie van het in twijfel trekken 

van de lijn van het kabinet, want als diener van Kroon en regering dien ik me te houden aan de hogere lijnen die 

worden aangegeven. Dat neemt niet weg dat binnen die lijnen en nog wel degelijk het een en ander mogelijk is 

voor jeugd. En daar is wel degelijk perspectief. Als het hebben over perspectief, binnen het perspectief is dat er 

wel degelijk. En daar is mijn collega Van Ginderen ook mee bezig geweest weet ik en worden ook middelen ter 

beschikking gesteld om dit soort perspectieven uit te werken. Maar als u de vraag heel hard stelt is er nou 

voldoende perspectief voor de jeugd of überhaupt voldoende perspectief, is dat natuurlijk een hele lastige. We 

zitten momenteel in een ongelofelijk lastige situatie, een situatie waar in het aantal besmettingen hoog blijft en 

toch ook weer een behoorlijke stijgende lijn laten zien, waarbij het aantal ziekenhuis opnames ook nog eens een 

keer gelijk blijft, waar ook geen daling in optreedt. Dus er blijft zorg over de capaciteit en belasting van de zorg, 

een sector die toch al een klein jaar nu op zijn tandvlees aan het draaien is. We hebben ook zorgen over natuurlijk 

over de openbare orde diensten zoals de politie, want ook die diensten daar wordt ook het maximale van 

gevraagd. Dus om nou te zeggen we laten alle touwtjes even vieren is dat voor een bepaalde groep, hoe charmant 

het ook moge klinken en hoe interessant ik het ook mogelijk zou kunnen vinden. Ik denk op dit moment dat we 

voorzichtig moeten zijn en wat we toelaten. Evaluatie, wanneer gepast. Zoals al eerder aangegeven, ik denk dat 

het goed is dat we de oud en nieuw-periode doorkomen en dat we dan zo snel mogelijk overgaan tot een 

evaluatie van zowel aanpak als oorzaak. En hoe we dat scheiden en splitsen en of we dat scheiden en splitsen dat 

komt in het Presidium uw kant op. Dan refereert u naar de motie van de ChristenUnie over extra 

straathoekwerkers. U stelt daar een vraag, maar die vraag is een vraag die u vooral stelt aan uw collega’s in de 
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gemeenteraad en niet aan mij. Dus die laat ik ook vooral in het midden liggen voor u zelf. Dan vraagt Burger 

Belangen Roosendaal een… 

De VOORZITTER: Portefeuillehouder, u heeft een interruptie van mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank, voorzitter. Nee de vraag had niet zozeer betrekking op de motie en wat de 

gemeenteraad heeft beslist, maar wel besloten maar wel op de vraag hoe u kijkt naar hoe de, excuus, hoe de 

portefeuillehouder kijkt naar de rol van jongerenwerkers in de toekomst ook wat de preventieve aanpak betreft. 

De VOORZITTER: De portefeuillehouder. 

De heer VAN MIDDEN: U bent me voor, want ik was nog bij de vraag van de VLP, maar u hebt uw platform gepakt 

want de VLP vroeg ook namelijk iets over de motie van de ChristenUnie. Maar goed ik zal alvast antwoord geven 

op uw vraag dan, want dat is meteen antwoord op de vraag van meneer Van Gestel.  Ik denk dat het goed is dat  

de politie of jongerenwerk de portefeuillehouder die daar verantwoordelijk voor is zelf daar antwoord op geeft. 

Neemt niet weg dat ik wel kan mededelen dat wij daar als college in ieder geval drie portefeuillehouders 

gezamenlijk ook van de week uitgebreid over gesproken hebben, over hoe wij zien hoe wij onze regierol als 

college gezamenlijk, zien op het jongerenwerk en welke elementen vanuit welke portefeuillehouder belangrijk is 

in de toekomst. Burger Belangen Roosendaal vroeg een activiteit voor oudjaarsavond. Ja, alles wat binnen de 

kaders mogelijk is en die kaders mogen best opgerekt worden binnen alles wat mogelijk is voor wat betreft covid 

zijn activiteiten gewenst, maar dat is geen vuurwerkshow of geen ja het is beperkt tot wat we mogen binnen de 

kaders, ook gezien het huidige besmettingsbeeld. Dan de SP vraagt hoe ik aankijk tegen de lange termijn 

programma’s en of dat ook te borgen is in reeds lopende programma’s zoals Roosendaal Spreekt, Roosendaal 

Doet. En daar heb ik net al in mijn inleiding ook al kort naar gerefereerd, het antwoord is ja volmondig. Er zijn een 

aantal programma’s al in werking in Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet is een veel belovend programma dat 

onder portefeuillehouder Raaijmakers draait. En ik zie wel degelijk kansen om in dat programma ook deze 

elementen terug te brengen. Zeker, en dat is ook de visie van mijn collega dus het antwoord is volmondig ja. Dan 

de Roosendaalse Lijst die vraagt of dit nou, heb ik het goed opgeschreven over grotendeels achtergrond van de 

jeugd? Ik heb de vraag niet goed opgeschreven. Misschien kan de heer Van Broekhoven even kort herhalen wat 

hij, want ik heb daar een fout in. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor zover ik het nog voor me kan halen was het 

inderdaad een vraag naar de jongere zelf.  Want u sprak op een gegeven moment zelf over 150 jongeren die u 

zag, of oudere jongeren en ouderen. Dus het was een beetje de zoektocht van betreft dit echt uitsluitend 

Roosendaalse jongeren of waren het zeg maar waar het geëscaleerd is of zagen we al vrij snel dat het mensen van 

buiten waren die hier naar toe kwamen. 

De heer VAN MIDDEN: Ja, nu weet ik het inderdaad weer wat u vroeg. In eerste instantie zagen we dus dat het 

vooral Roosendaalse jongeren waren, maar dat werd dus al heel snel bovenlokaal, regionaal en zelfs nationaal en 

de politiechef zal daar mogelijk ook zo nog even wat over melden. Aan het einde was het in ieder geval vooral 

buiten Roosendaal wat we zagen. Eens even kijken naar de constatering over wijkanalyse, daar heb ik al een 

opmerking over gemaakt.  Overigens wil ik er ook op wijzen dat we al eerder al over een wijk als Langdonk 

natuurlijk dat daar al maatregelen eerder zijn getroffen. Mijn voorganger die daar ook meermaals cameratoezicht  

heeft ingesteld  en dat er wel degelijk bekendheid is met de structuur en issues met de wijk Langdonk en Kalsdonk 

ook. De VVD heeft geen vragen , dank voor uw bijdrage. Dan de ChristenUnie, visie op jongerenwerk heb ik net 
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beantwoord. En dan GroenLinks is de jeugd goed in beeld. Het is niet alleen jeugd, het is jeugd, jong volwassenen 

en oud-volwassenen. Een aantal daarvan hebben we zeker in beeld de politiechef zal er zo bij stilstaan. En of de 

vraag is of ik een duidelijke beeld heb wat ik wil met die groepen, dan begint het ook vooral wat die groepen zelf 

willen. En ik heb van de week met een aantal mensen van de inner circle van Langdonk gesproken en daar zijn ook 

dit soort vragen gesteld. De vraag van wat wil je nou zelf, wat wil je nou zelf met de wijk. En gelukkig wat ik 

constateer dat is heel positief, is dat de identificatie van deze jongeren, want dat zijn wel jongvolwassenen 

trouwens waar ik mee gesproken heb. De identificatie met die wijk is wel heel positief. Met andere woorden ze 

willen wel graag in die wijk zijn en bij die wijk horen. Er zijn wel elementen was er niet zo trots op zijn van 

diezelfde wijk, maar de binding met die wijk is wel degelijk aanwezig. Dus… Ik heb een interruptie van de heer 

Villéé. 

De VOORZITTER: Sorry, de heer Villéé, u zit precies achter mevrouw De Beer voor mij. Dus dat kan ik niet zien. Een 

interruptie. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn hand voortaan wat hoger heffen dan kunt u het beter zien. 

Als vraag volgend op het antwoord ze zijn trots en ze willen graag bij de wijk horen, dat lijkt mij fijn. Echter wat, 

waar is het nou, wat zijn de feiten dan nou juist dat ze niet bij de wijk willen horen. En is daar ook het onderdeel 

van de social media negatiever dan wat u zegt. Social media creëert een soort parallel, parallelle maatschappij 

eigenlijk waar ze ook bij willen horen, die dan ook de wijk overtreft. In hoeverre kunnen wij die kracht van die wijk 

nog meer gebruiken en misschien ook wel de social media om juist de binding aan die wijk nog sterker te maken 

qua identiteit.  

De VOORZITTER: De portefeuillehouder.  

De heer VAN MIDDEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Een hele goede vraag, maar vooral een vraag waar u denk ik niet 

te snel op vooruit moet willen lopen, op het antwoord in ieder geval. Want ik heb bijvoorbeeld een heel mooi 

beeld tussen de wijk Kortendijk een Langdonk en je ziet echt een verschil in de manier waarop de jeugd die in 

Kortendijk woonde, de politiechef ook wij hebben dat samen ook wel geconstateerd, hoe zij anders naar hun wijk 

kijken. Dat is echt significant het verschil en ook de mate van trots.  Bij elke jeugdgroep lijkt er trots over de wijk 

waarin ze wonen, maar tegelijk is er ook een bepaalde afkeer tegen die wijk waar ze wonen. En in de ene wijk is 

dat veel dominanter en groter dan in de andere wijk. En dat zijn nou juist vragen voor een onderzoek. Waar ik van 

denk en echt overtuigd bent dat u er als gemeenteraad heel veel aan kan hebben, aan zo’n onderzoek. En 

daarmee ben ik aan het einde van mijn beantwoording gekomen en dan zou ik de politiechef willen vragen om stil 

te staan bij de vragen die ik heb doorgeschoven. Lisette? 

Mevrouw VAN OS: Dat ging dan vooral om de identificatie van de groepen, maar ik zou ook eigenlijk nog heel 

even terug willen komen op het social media-verhaal waar ook vragen over waren. Wij hebben die social 

mediakanalen echt wel heel erg gebruikt. En we hebben ook best wel mogelijkheden om die voor een groot 

gedeelte te volgen. Dat hebben we heel intensief gedaan en dat heeft er ook mede, want ik wil eigenlijk nog wel 

benadrukken dat het de som is van allerlei acties die we hebben ingezet met elkaar en wat gemaakt heeft dat we 

de rust in ieder geval nu weer een beetje terug hebben kunnen laten keren. Social media is daar belangrijk in. We 

hebben gevolgd wat er gezegd werd, maar ook kunnen gebruiken om mensen te kunnen benaderen. En wat we ’s 

avonds voorbij zagen hebben we soms diezelfde avond nog kunnen oppakken en bezoeken afgelegd of de 

volgende dag. Maar soms is het ook heel erg lastig om het goed te kunnen gebruiken, want we hebben het nu 

gezien met oproepen die we dan misschien nog een beetje onderschat hebben en waar vervolgens een enorme 

aanloop of een aanzuigende werking ook wel had maar we zien soms ook wel heel erg het tegenovergestelde met 
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andere demonstraties. Dus die inschatting blijft sowieso altijd moeilijk je moet het serieus blijven maar je kunt 

niet standaard daar alles voor optuigen en dan blijkt achteraf dat er helemaal niemand op af kwam, want daar 

hebben we ook heel veel voorbeelden van. En daarnaast is het soms ook nog wel eens ingewikkeld, omdat wij 

niet tot alle social media kanalen toegang hebben. We hebben te maken met afgeschermd accounts ja dat 

kunnen wij als politie gewoon niet in of die kennen we niet, dus ja dan weet je ook niet wat daar gebeurt. Dus dat 

maakt het soms ook nog wel, wel lastig. Als het gaat over de groepen we hebben echt hele grote groepen gezien. 

We hebben natuurlijk niet van iedereen de naam op kunnen schrijven, maar uiteindelijk hebben we nu wel een 

namenlijst van meer dan 70 personen voornamelijk jongeren of oudere jongeren. Het gros daarvan komt wel uit 

Roosendaal. Maar als je dan kijkt naar de personen die we hebben aangehouden, dus die wel heel erg nou ja 

daarboven uitstaken, daar is dan weer meer dan de helft niet afkomstig uit Roosendaal. 

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van mevrouw Vermeulen. Sorry. 

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor wat u zegt dat u niet overal toegang toe heeft aangezien 

het bepaalde privé accounts zijn. Misschien menig mens ook in deze zaal en wellicht mensen die ook kijken, ik 

heb zelf bijvoorbeeld ook filmpjes doorgekregen waar bijvoorbeeld een Instagram account, een Snapchat account 

duidelijk in beeld van is. Hoe, kunt u misschien uitleggen hoe wij daar het beste mee om kunnen gaan. Kunnen wij 

dat ergens naartoe sturen, zodat u daar iets mee kan. Of zegt u dat we er iets anders mee zouden moeten doen. 

Mevrouw VAN OS: Nou, dat hebben wij juist graag dat u dat meldt en het is voor ons het allerfijnste als u dat 

gewoon meldt via het reguliere politienummer, want van daaruit wordt meteen gezorgd dat de informatie 

terecht komt bij die afdeling die daar wat mee kan. Want we hebben daar binnen politie natuurlijk een aparte 

afdeling voor die al die informatie uitloopt nou ja en zorgt dat het op de goede plek komt. Dus ja het meest 

handig is om gewoon te bellen naar het algemene politienummer en vertellen wat u heeft gevonden. Volgens mij 

heb ik de vragen beantwoord over de groep, over de identificatie van de groepen. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan zijn we nu toegekomen aan het einde van de eerste termijn en komen we 

aan de tweede termijn. Wie van de fracties die niet in de eerste termijn het woord hebben gevoerd willen in de 

tweede termijn het woord voeren? De heer Emmen, de heer Wezenbeek en mevrouw Roeken. Dan beginnen we 

bij de heer Emmen.  

De heer EMMEN: Bedankt, voorzitter. Voorzitter, er is in de eerste termijn door collega raadsleden en ook aan de 

zijde van portefeuillehouder en politiechef zeer terecht gesproken over de gelukkige succesvolle interventies die 

hebben plaatsgevonden. Er zijn zware middelen toegepast, maar hierbij is duidelijk niet over een nacht ijs gegaan. 

Het doel is snel bereikt en de rust is snel herstelt. En de zwaarste maatregelen zijn spoedig ingetrokken, zodra de 

omstandigheden dat toelieten. Hier kunnen we nu kort nadat heeft plaatsgevonden trots op terug kijken. 

Complimenten dan ook aan de burgemeester, de politiemensen en brandweermensen die de veiligheid rust en 

orde hersteld hebben. Ik heb de eerste grote escalatie, de meerdere vuurwerk bommen op de rotonde aan de 

Gastelseweg, vanuit mijn woonkamerraam kunnen zien. En heb de grimmige sfeer in Langdonk voor de ingang 

van de noodverordening ook kunnen ervaren. En daarmee ben ik een van de duizenden Roosendalers die enorm 

dankbaar zijn voor de kordate aanpak, die de rust in onze wijk hersteld heeft. Na 1 januari kunnen we vast 

reflecteren op wat beter had gekund of in de toekomst beter kan. Maar dit is nog niet het moment met een nog 

bestaande reële dreiging van nieuwe escalatie richting oud en nieuw. Naast deze evaluatie van het ingrijpen is het 

vooral noodzakelijk dat we zo snel mogelijk een start maken met het aanpakken van de onderliggende 

problemen. Als we heel eerlijk zijn weten we eigenlijk al decennia lang dat de sociale structuren in delen van een 

aantal wijken in onze gemeente Langdonk in het bijzonder broos kunnen zijn. Een sluimerend probleem dat nu 



19 
 

geëscaleerd is en ons op de harde feiten gewezen heeft. Een pasklaar antwoord hebben we natuurlijk nog niet, 

maar de grootste fout die we nu kunnen maken is onze kop in het zand steken en de onderliggende problemen 

bagatelliseren. Laten we snel na 1 januari dit proces starten gezamenlijk, om de leefbaarheid in onze wijken te 

verbeteren. Jongeren een betere constructieve en productieve toekomst te bieden en herhaling van deze 

vuurwerkrellen te kunnen voorkomen. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zou ik graag het woord willen geven aan mevrouw Roeken van het CDA. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Een bewuste keuze voor een tweede termijn, omdat we eigenlijk als ik 

goed luister allemaal het zelfde zeggen en het zelfde willen. Bedankt voor de antwoorden van achter de tafel. 

Complimenten voor onze veiligheidsdriehoek, een landelijk voorbeeld voor andere gemeenten. Het CDA heeft 

behoefte aan een uitgebreid debat over langetermijnoplossingen. Want voorzitter, wat is het verleidelijk om nu al 

allerlei mogelijke oplossingen aan te dragen voor de korte termijn. En verleidelijk om te zeggen als we dit al veel 

eerder hadden gedaan, dan was het allemaal niet gebeurd. Wat het CDA betreft is het echt niet zo makkelijk. 

Roosendaal werd genoemd in de Tweede Kamer en zoals ik al zei is het met de aanpak voorbeeld voor de rest van 

het land. En ja voorzitter ik had het ook liever op een ander onderwerp gehad. Maar gek genoeg doet het vanaf 

nu ook kansen. Kansen om wijken als Langdonk en Kalsdonk mogelijk anders in te richten. Door de landelijke 

aandacht komen er extra middelen vrij voor jeugd en jongeren. Het biedt ook kansen omdat we er nu als raad al 

uitgebreid over spreken en allemaal stuk voor stuk oplossingsgericht willen denken. Kansen ook voor Roan, die 

jongen die vandaag in de krant werd genoemd een jongen die geen overlast veroorzaakt en die aangaf dat hij 

bang was. Ook voor hem zijn deze oplossingen voorzitter, deze plannen en ideeën, zodat hij niet meer bang hoeft 

te zijn. Laten we vooral ook met jongens zoals hij in gesprek blijven, jongens die inderdaad of jongeren moet ik 

zeggen, die inderdaad de kracht en de pracht van de wijken zien. Maar laten we vooral ook met de jongeren zelf 

het gesprek aangaan en de kansen en mogelijkheden zien als het gaat om optimale samenwerking met 

verschillende partijen, goede communicatie over maatregelen die we nemen, structurele oplossingen in plaats 

van pilots voor een paar jaar, jeugdprofessionals en een fysieke plek waar we onze jongeren iets te bieden 

hebben. Waar we ze het gevoel kunnen geven dat ze erbij horen, dat iedere inwoner, voorzitter, van Roosendaal 

zich gezien en gehoord voelt en weet ik doe ertoe. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Wezenbeek van Partij Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een korte termijn, maar ik wil die korte termijn gebruiken om 

ieder geval de complimenten uit te spreken richting Partij van de Arbeid natuurlijk en de VLP die dit mogelijk 

hebben gemaakt dat we hier nu zitten. Maar ook wil ik complimenten uitspreken richting de mensen achter de 

tafel en toch zeker die aan die kant zitten, ook de voorzitter en de secretaris wel, maar toch zeker de mensen aan 

die kant. Complimenten. Wat ik hoor ik loop nogal eens vaak in de stad, complimenten vanuit de stad voor het 

kordate optreden van politie en brandweer en natuurlijk Van Midden u wordt steeds genoemd, wat hebben we 

toch een pracht burgemeester. Ik wil dat toch even uitspreken, ik loop er veel en ik heb het vaak mogen horen en 

ik wil het hier graag overbrengen. Een vraag die ik ook in de straat hoorde en op die bewuste avond dat het echt 

hard ging, want dat kon ik goed horen waar ik woon. En toen stond ik ook buiten. En toen de vraag overdag had ik 

toen al gehoord is er contact geweest, mensen die op de straat, met de commandant van KCT. Tot zover. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan gaan we nu naar de fracties die in de eerste termijn het woord hebben 

gevoerd. Heeft de PvdA nog een termijn? Ja? 
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De heer KLAVER: Voorzitter, allereerst ga ik ervan uit dat de korpschef aan al haar dienders en medewerkers al 

deze brede complimenten ook zal overbrengen, want dat is natuurlijk erg belangrijk. En verder voorzitter, gaf ik in 

eerste termijn al aan die zin dat het bederf hem in de alledaagse krenking kunnen zitten en ik gaf ook aan waar 

die krenkingen zitten. En gelet ook wat veel van mijn collega’s naar voren brachten en hou me niet vast aan het 

percentage want het is niet objectief, zul je in iedere wijk 10% ellende hebben van de bewoners, 10% mensen die 

zich onttrekken aan alles en daarboven staan maar geen overlast veroorzaken. Maar dat betekent dat je 80% in 

een wijk hebt die zich op zich wel gedragen en waar je ook verder geen overlast van hebt. En waar je in sommige 

wijken moet zoeken naar de sociale cohesie soms en naar het sociale kapitaal wat uiteraard altijd aanwezig is. 

Voorzitter, er is gevraagd hoe wij staan ten opzichte van wijkteams, jongerenwerk het zoeken van verbindingen, 

cohesie en activiteiten. Positief, dat moeten we ook zeker oppakken. En ik denk ook dat we met elkaar op een 

later moment want dit is het moment van informatievoorziening daarover verder in debat moeten gaan en 

wellicht ook verdere maatregelen dan kunnen nemen in ogenschouw nemend het hele college. Betekent ook dat 

je af moet wachten hoe de kanten gaan lopen. Wat ons betreft blij dat de portefeuillehouder aangeeft dat zowel 

die repressie als die preventiekant die hand in hand gaan, ook richting nationaal niveau worden getild om vooral 

ook verbinding te maken met Brabantse steden om te zien zowel op wijkniveau als ook op individueel niveau, 

maar ook op repressie wat nodig is. En natuurlijk die objectivering die de burgemeester ook zoekt in zijn driehoek 

naar hoe hebben wij geacteerd natuurlijk zien wij dat tegemoet. En ook dan zul je dat kritisch met elkaar moeten 

bespreken. Ik ben ook benieuwd hoe de voorzitter aankijkt in dit kader, je hoort dat nog wel eens dat komt zo 

met vlagen, sociale dienstplicht hoe hij dat ziet in dit kader. Tenslotte voorzitter, we hebben gevraagd met de VLP 

om inlichtingen te mogen geven en krijgen. Het echte debat bijvoorbeeld Roosendaalse Lijst was daar een 

exponent van en ik snap ze ook, maar dat komt pas later. En ook het CDA gaf daar terecht uiting aan, wij vinden 

dat ook. Kunnen we wellicht een vorm afspreken dat en dan mag de burgemeester, portefeuillehouder wellicht 

straks aangeven suggestie van een datum, dat er dan een debat plaatsvindt. En dan zou ik ook willen voorstellen 

dat van te voren de vragen worden gesteld die de fracties hebben en ook voorzien worden van antwoorden, ook 

wellicht vanuit de driehoek op deze onderdelen. Zodat als een debat plaatsvindt het ook gelijk op analyse niveau 

kan plaatsvinden. Graag de visie van de voorzitter op dit punt. Tenslotte, compliment. Dank u. 

De VOORZITTER: U heeft nog een interruptie van de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ja op dat laatste verzoek wellicht dat de heer Klaver dan kan aansluiten bij de 

geste die de voorzitter heeft gedaan om, voorzitter de burgemeester heeft gedaan om in het Presidium daarmee 

met een voorstel te komen. Wellicht kan hij die zaken daarin ook betrekken. 

De VOORZITTER: De heer Klaver. 

De heer KLAVER: Zoals altijd zijn de woorden van de heer Van Gestel als het gaat komt er als manna in, dus ik zou 

zeggen wie kan daar tegen zijn. 

De VOORZITTER: Wenst de VLP nog een tweede termijn? Nee? De Burger Belangen Roosendaal? Nee?  Dan kom 

ik bij de SP? Nee? Roosendaalse Lijst? De heer Van Broekhoven. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de uitvoerige beantwoording en het 

inzicht. Toch werd ik even getriggerd door de opmerking van de portefeuillehouder dat we te laat zijn met dit 

debat. Te laat in de zin van perspectieven en acties voor jongeren. Ik deel die mening slechts ten dele aangezien 

de Jongerenraad en wij samen met de VVD een half jaar geleden al in gesprek zijn gegaan met jongeren over wat 
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zij missen in coronatijd. Met die aanbevelingen en suggesties is in alle eerlijkheid echter weinig tot niets gebeurd. 

Vandaar dat we recent hier weer vragen over hebben gesteld. Het zal deze situatie zeker niet hebben voorkomen. 

Maar het had ook niet tegengewerkt denk ik aangezien jongeren onevenredig hard worden geraakt door de 

coronacrisis. Ik hoop dus dat de portefeuillehouder hier nu dan ook urgentie aan wil geven in combinatie met de 

nieuwe plannen van wethouder Van Ginderen. 

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de VLP van de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Ja, u refereert nu aan uw ophaalronde bij jongeren, maar ik kan me 

niet herinneren dat u dat ook geagendeerd heeft in de gemeenteraad zodat we met elkaar over konden spreken 

en indien gewenst ook daar over het college signalen konden geven dat ze dat moesten oppakken. Als we dat niet 

in een openbaar gremium als gemeenteraad doen, kan ik me voorstellen dat het college met uw ophaalronde sec 

niet heel veel heeft gedaan. Wat u constateert ja het is ook aan het college om dat misschien toe te lichten, maar 

zo zien wij dat, voorzitter. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat klopt ten dele denk ik wat de heer Van Gestel zegt, 

want we hebben wel degelijk een discussie gehad met de wethouder over de ideeën van de Jongerenraad daar 

refereer ik ook aan. Ook zij geven aan daar nog niet veel van terug te hebben gehoord. En tijdens die avond 

hebben wij wederom onze aanbevelingen gedaan in de Commissie vanuit onze bijdrage, dus daar heeft iedereen 

denk ik ook op kunnen reflecteren ook vanuit de diverse Commissies. Dus het is puur een punt wat ik aangeef 

vanuit zowel Jongerenraad als vanuit diverse partijen vanuit deze gemeenteraad zijn er aanbevelingen en 

suggesties gedaan dus we vragen om dat urgentie te geven.  

De VOORZITTER: Dat was uw termijn? 

De heer VAN BROEKHOVEN: Tot slot, ik was bij de laatste zin. Wij staan zeker open voor een goed vervolg aan dit 

eerste debat en prima voorstel om dit vanuit het Presidium te opperen. Tot zover. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Wenst de VVD nog een tweede termijn?  

De heer VERSTRATEN: Heel kort, want er is al veel gezegd en anders verzand ik misschien in het manna van de 

heer Klaver en dat wil ik niet doen. Ik denk dat het goed is dat we hier gezeten hebben. Een aanzet hebben 

gegeven tot het debat is altijd goed, hoewel er nu nog vele dingen onduidelijk zijn. En laten we dat zo snel 

mogelijk in januari doen in ieder geval met elkaar. En om toch even terug te gaan naar dat manna van de heer 

Klaver, voor mij was dat als je het over de uitspraken van de avond hebt wil ik daar toch nog even aan refereren 

aan de burgemeester die aan het begin van de avond zei “zoals wij dat hier in Brabant zeggen”, dat zegt voor mij 

alles. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Wenst de ChristenUnie nog een tweede termijn? 



22 
 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja kort. Dank u wel, voorzitter, dank voor de woorden van de portefeuillehouder. Ja, wat 

ons betreft, de fractie van de ChristenUnie betreft, kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met de preventieve 

aanpak en moeten we ons niet alleen richten op de jongeren, maar zeker ook op de kinderen die mee staan te 

kijken en die eromheen hangen en zelfs ook meedoen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Wenst GroenLinks nog een tweede termijn? De heer Villéé. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Nogmaals alvast bedankt in ieder geval voor de antwoorden die wij 

gekregen hebben. Duidelijk. De vraag blijft altijd nog wel hangen in de lucht natuurlijk zeker tot na oud en nieuw. 

De opmerking het debat is te laat of het is wat te vroeg waar de portefeuillehouder ook op antwoordde, 

natuurlijk begrijpen wij de strekking daarvan. Het debat is te laat, omdat misschien deze raad of de vorige raden 

misschien dingen hebben laten liggen in hun verantwoordelijkheid waar wij misschien ook een rol in spelen. Ik 

denk dat het zeker een waarschuwing is naar ons om ons even goed te verdiepen in de conclusies die straks naar 

boven zullen komen. En dat wij onze verantwoording daar zeker in zullen gaan nemen. Debat nog steeds te vroeg, 

omdat ik vanavond ook alweer proefde hier een daar dat er zeker op deze puinhopen van sociale cohesie en ook 

wel angst voor vuurwerk allerlei dingen heen en waar kwamen op politiek niveau enigszins ook borstklopperij. Wij 

hebben het wel gedaan of niet gedaan. Ik denk dat dat hier op dit moment nog niet de plek is en dat is ook de 

angst die ik van de voren had. Nogmaals goed te horen dat social media aan de ene kant wordt gezien als een 

gevaar of een wapen en aan de andere kant ook mogelijkheden worden geboden hierin. En ik ben heel benieuwd 

welke de oplossingen daarin komen.  En we zijn nogmaals enorm bedankt de politie, brandweer mannen en 

vrouwen, buurtpreventiemedewerkers en jeugdwerkers die toch al gelijk vanaf de eerste minuten, uren, dagen 

daarna ook op straat te vinden waren om toch te gaan kijken oké wat is hier nu de oorzaak van en hoe kunnen we 

dit zo snel mogelijk weer tot rust laten keren, waar ze zeker goed in zijn geslaagd. Nogmaals dank daarvoor en wij 

zetten graag ons debat met ons allen na oud en nieuw voort. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Volgens mij heb ik naast alle dankwoorden en lofwoorden nog wel een enkele 

vraag gehoord, dus dan geef ik graag de portefeuillehouder nog het woord.  

De heer VAN MIDDEN: Ja, dank u wel, voorzitter, laat ik meteen beginnen met de interpretatie die de heer Villéé 

heeft gegeven dat het te laat zou zijn, want dank daarvoor. Ik bedoelde niet te zeggen dat het te laat zou zijn, 

want het is nooit te laat, laat ik daarmee beginnen. Dus dank voor die correctie, zeker niet te laat. En het is ook 

zeker niet de bedoeling om te zeggen dat u iets hebt laten liggen. Wat ik aan bedoelde te geven is dat het laat 

was, is dat de oorzaken die onderliggend zijn aan het geheel dat we daar te laat voor zijn om daar nu snel iets aan 

te doen. Dat was eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen. En dit is ook precies wat wij als college natuurlijk ook al en 

samen met u raad in verschillende debatten op verschillende onderwerpen, thema’s en problemen hebben 

mogen constateren in het recente en het verdere verleden. En daarom refereer ik ook even naar de bijdragen van 

de heer Emmen die zegt laten we zo snel mogelijk processen starten na de jaarwisseling, maar dat zou geen recht 

doen aan het feit dat er al wel degelijk een aantal processen gestart zijn zowel door mijn collega’s in het college 

als door ondergetekende zelf en dat heeft u ook recent in het, nog niet maar binnenkort krijgt u het Integraal 

Veiligheidsplan en daar kunt u dat ook in constateren. Dus er zijn wel degelijk processen gestart, maar het noopt 

ons wel degelijk om nog eens een keer goed te kijken naar al die processen en ook te kijken naar programma’s om 

te kijken of we daar versterkende elementen in vinden zoals mevrouw Maas net ook al juist constateerde. Dan de 

vraag is er contact geweest met de Commandant van de KCT. Laat ik zo zeggen dat wij alle mogelijke ja, nee ik 

wacht even want anders dan, dat is uw vraag namelijk of er contact is geweest met de Commandant van de KCT. 

We hebben alle mogelijke bijstandsmogelijkheden onderzocht en ik denk dat het verstandig is dat ik geen 

uitspraken doe over operaties. U kunt erop vertrouwen dat wij alles onderzocht hebben wat ook wettelijk binnen 

onze mogelijkheden past en daarnaast ook past binnen proportionele ingrepen. Het leger op straat is natuurlijk 



23 
 

iets wat je allerminst wilt. De beelden van Den Haag van een tijdje geleden zijn daar ook  in tekenend. Maar u 

mag erop rekenen dat wij al onze mogelijkheden benutten. Dan de vragen die door meerderen gesteld zijn over 

het proces  voorwaarts. Zoals ik heb aangegeven kom ik inderdaad met een procesvoorstel richting het Presidium  

en daar zult u ook mijn visie zien hoe ik het voor me zie, of we het splitsen het onderzoek in een onderzoek naar 

de aanpak en de instrumenten die we tot onze beschikking hebben en de oorzaken. Dat is, dat krijgt u via het 

Presidium van mij terug. Dan stelde u nog even een hele scherpe vraag over een sociale dienstplicht alsof u 

vooruit kunt kijken meneer Klaver vanavond in Nieuwsuur, niet vooruitgekeken… Meneer Yap verraadt zichzelf. 

De sociale dienstplicht dat zou zomaar iets kunnen zijn waar ik me wel in kan vinden, maar laten we dat debat 

nou maar niet openen vanavond. Ik licht dat graag in een later stadium een keer aan u toe. En dan de 

Roosendaalse Lijst maakte nog een opmerking over gesprek dat met jongeren gevoerd is. Dat klopt ik was zelfs bij 

uw gesprek waar u bij was meneer Van Broekhoven. Interessante gesprekken. Het college heeft wel degelijk 

dingen opgepakt en in werking gezet, portefeuillehouder Van Ginderen zal daar ook echt binnenkort op 

terugkomen. Is dat dan te laat geweest met het oog op deze vraagstukken? Dat vind ik dus echt prematuur om 

dat nu te beantwoorden, want dat zijn nou juist vraagstukken die we voor mij moeten beantwoorden in een 

objectief onderzoek. Maar ik erken, onderken wel degelijk de inspanningen die geleverd zijn  door de 

verschillende leden van dit huis. Tot slot wil ik ook nog een groep complimenteren die ik niet heb gehoord 

vanavond maar die wel degelijk heel belangrijk is geweest en dat is ouders en scholen. Zoals u wellicht weet is er 

een brief van mijn hand richting ouders gegaan. Vele ouders hebben die brief ontvangen ook een aantal ouders in 

deze gemeenteraad weet ik. Daar kwamen positieve en minder positieve reacties op kan ik u vertellen. Maar ook 

die ouders hebben bijgedragen aan het thuis houden van kinderen en het corrigerend vermogen op die kinderen. 

Dus daar wil de ouders mee complimenteren en hetzelfde geldt voor de scholen, omdat ons college bij monde 

van wethouder Van Ginderen ook de scholen benaderd heeft en gezegd heeft dat de scholen ook een rol dragen 

in het corrigerende vermogen. Dus we vergeten ze nog wel eens de ouders en de scholen, die staan voor de bijna 

onmogelijke pedagogische taak die ze hebben. Bij deze ook vanuit mijn mond de complimenten en dank voor hun 

steun in de aanpak. En daarmee ben ik klaar voor hedenavond voor dit onderwerp in ieder geval. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan ronden we hiermee dit agendapunt af. 
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4. Sluiting   

De VOORZITTER:  En komen we bij agendapunt 4 de sluiting. Dan zijn we aan het einde gekomen van de 

vergadering en sluiten we de vergadering.  

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.15 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 


