
 
 
 

 
COMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN (BM) 

 
Conceptbesluitenlijst van de openbare vergadering van maandag 9 mei 2011 om 19.00 uur. 

 
 
Aanwezig:  B. Achten (voorzitter), H. van Beers (portefeuillehouder), R. Moussaoui (portefeuillehouder), 

V. Zwijnenberg (portefeuillehouder) en J. Vervuurt (commissiegriffier). 
 
de raadsleden:  E. Oele, J. Puper, S. Kabakci, J. Breugelmans, A. Waajen, S. Özturk, L. Daamen,  

M. Smitsmans, H. Boots, F. Pleyte, M. van Beers, P. Beeren en L. Coenen. 
 
de niet-raadsleden: R. Heijmann en D. Klokgieters. 
 
 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
 Voorzitter B. Achten opent (bij afwezigheid van A. Peters) de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda van 9 mei 2011 en voorraadagenda. 
 De agenda voor de vergadering van vanavond en de voorraadagenda worden vastgesteld. 
 Agendapunt 6 wordt opgesplitst in 6a (veiligheid algemeen) vervolgens 6b (mosquito). 
 
 
INFORMATIE 
 
3. Mededelingen portefeuillehouders.  

De schriftelijke mededelingen van de portefeuillehouders worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

4a. Besluitenlijst commissie BM van 14 maart 2011. 
 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
4b. Lijst van afspraken en toezeggingen aan commissie en raad. 
 De afsprakenlijsten worden doorgenomen en geactualiseerd. 
 
5. Ingekomen stukken. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
OVERLEG 
 
6a. Veiligheid algemeen. 

Door woordvoerders van CDA, VVD, GL, SP worden enkele vragen gesteld:  
1. is de overlast van jeugd toegenomen in de lange periode dat het nu al zo’n goed weer is? 
2. is bij reconstructie/renovatie van de Maasbrug de bereikbaarheid voor hulpdiensten gegarandeerd? 
3. ontwikkelingen op Donderberg/Hoogvonderen c.q. jeugdoverlast Hoogvonderen afgelopen dinsdag?  
4. hoe was het bij de recente grote evenementen in Roermond gesteld met de veiligheid? 
5. veel mensen die ’s-winters gebruik maken van de nachtopvang blijven met dit goede weer op straat 
 hangen in de wijk Vrijveld. Dit heeft nodige overlast tot gevolg. Is dit bekend, komt het op meer 
 plaatsen voor en wat kunnen we eraan doen? 
 
Als reactie hierop wordt door de portefeuillehouders medegedeeld: 
1. dat de doorgang van hulpdiensten altijd de allerhoogste prioriteit heeft zodat alles erop gericht dat deze 

gegarandeerd is, ook bij renovatie van de Maasbrug; 
2. veiligheid bij evenementen is primair en heeft altijd de volle aandacht; 
3. er zijn geen signalen dat het goede weer van de afgelopen tijd zorgt voor meer jeugdoverlast; 



4. op dinsdag 3 mei was er een wijkontmoetingsbijeenkomst in Hoogvonderen, bedoeld om de 
wijkbewoners kennis te laten maken met de ketenpartners veiligheid. In de marge van deze 
bijeenkomst hebben enkele schermutselingen plaatsgevonden, die vergezeld zijn gegaan van een 
aantal aanhoudingen. Dit heeft nogal wat schrik teweeg gebracht. Met alle aanwezige burgers is 
daarna nog door de gemeente contact opgenomen, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Het gebeurde 
van vorige week dinsdag is geen aanleiding om het ingezette beleid te wijzigen. Vóór de 
zomervakantie wordt nog een nieuwe wijkontmoetingsavond georganiseerd; 

5. met de ouders van de zogenaamde Kempton-jongeren (die ook betrokken waren bij het incident op 
 Hoogvonderen op 3 mei) vindt intensief overleg plaats. Met de helft van  de ouders is al overleg 
 gevoerd, de andere helft wordt nog benaderd. Vóór de zomervakantie wordt de gehele groep nog een 
 keer bijeen geroepen;  
6. het signaal over Vrijveld zal worden doorgeleid in de richting van de afdeling Stadstoezicht en de 
 partners in veiligheid. Er zijn geen signalen dat dit ook in andere wijken speelt. Wethouder Zwijnenberg 
 zal de commissie informeren over de acties die in deze genomen gaan worden. 
 
 
6b. Mosquito 

 
 Eerste termijn  
 
 BBR 
 Akkoord, maar wel pas als alle andere middelen gefaald hebben. Zijn er wellicht tweedehands mosquito’s 
 te koop?  
 
 DS 
 Ervaringen in andere gemeenten zijn tamelijk divers. Gezondheidsrisico’s lijken niet aanwezig. Opname in 
 APV is akkoord, maar wel graag aandacht voor het proportionaliteitsbeginsel.  
 
 GL 
 Objectieve informatie tijdens sprekersplein was beter geweest. GL hecht meer waarde aan de motie die is 
 aangenomen in de Europese raad. Conclusie: mosquito niet opnemen in de APV.  
 
 SP 
 Wij kunnen dit niet goedvinden. Schrikdraad is ook effectief, maar dat gaan we ook niet toepassen. Niet 
 akkoord dus met opnemen in de APV. 
 
 SPR 
 Er bestaat twijfel of dit middel wel de oplossing biedt die wij zoeken.  
 
 D66 
 Moeten we dit wel willen? Volgens D66 niet. 
 
 PVDE 
 Wij gaan niet akkoord. Hiermee tref je nl. niet alleen de jongeren die overlast veroorzaken, maar ook alle 
 andere jongeren. En dat willen wij niet.  
 
 VVD 
 Wij zijn natuurlijk niet blij met de mosquito, maar dat zijn we ook niet met de overlast die bepaalde 
 jongeren veroorzaken. Wij vinden dat het gebruik van de mosquito met dermate veel waarborgen is 
 omgeven dat dit opgenomen kan worden in de APV. 
 
 CDA  
 Wij zijn er nog niet uit. Wie helpen we hiermee?  
 
 PvdA 
 Het voorstel is voor ons niet rijp voor behandeling in de raad; er zijn nog teveel openstaande vragen. 
 
 Burgemeester van Beers deelt hierop mede: 

1. tijdens de discussie over de invoering van de mosquito in 2010 waren er twee zaken die nader 
 onderzoek vergden: gezondheidsrisico’s en juridische complicaties; 
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2. de vraag om actie komt met name van burgers wier woongenot ernstig wordt aangetast door overlast 
 van hangjongeren; 
3. inzet van de mosquito is een ultimum remedium, waarvan de inzet met vele waarborgen is omgeven; 
4. er zijn in Roermond op dit moment twee specifieke plaatsen waar ik de mosquito zou willen inzetten. 

 
 Tweede termijn 
 
 GL, SP, PVDE, D66 
 Mensen die al jarenlang overlast hebben, moeten geholpen worden en wel zo snel mogelijk. Maar er zijn 
 daarvoor ook andere mogelijkheden dan inzet van een mosquito. Wij willen geen mosquito; zoek maar 
 andere oplossingen.  
 
 BBR, DS, SPR, CDA, VVD 
 Er heeft een verharding plaatsgevonden en op enig moment zijn er grenzen bereikt. Dus ten einde raad en 
 onder strikte voorwaarden stemmen wij in met het mogelijk maken van de mosquito. 
 
 PvdA 
 Nu nog geen mosquito; daarvoor is het nog te vroeg.  
 
 Conclusie 
 Voor mosquito: BBR (2), DS (2), VVD (11), CDA (5), SPR (1). Totaal 21.  
 Tegen mosquito: PvdA (4), PVDE (1), SP (2), GL (2), D66 (1). Totaal 10.  
 
 Een meerderheid van de commissie is er voorstander van dat de raadscommissie bij inzet van een 
 mosquito vooraf wordt geïnformeerd, eventueel schriftelijk. De motivering is hierbij uiteraard  belangrijk. 
 De burgemeester zegt toe dat de criteria voor inzet van een mosquito op een rijtje worden gezet op de 
 groene flap. Graag evaluatie na zes maanden.  
 
 
ADVISERING 
 
7. Wijziging Algemene plaatselijke verordening. 
 De VVD vraagt aandacht voor het fenomeen woningontzegging, waarbij met name aandacht gewenst 
 is voor het slachtoffer van huiselijk geweld. Woningontzegging zou moeten gelden voor de pleger van het 
 geweld. De burgemeester zegt dat hij op dit terrein voldoende mogelijkheden heeft; dit hoeft niet geregeld 
 te worden in de APV. 
 In musea mag een horecagelegenheid worden gevestigd. Het CDA vraagt voor welke musea dit geldt. De 
 burgemeester zegt dat een omschrijving van het begrip “museum” wordt opgenomen op de groene flap.  
 Mosquito: zie punt 6.  
 De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk.  
 
8. Kredietrapportage 2010. 
 Desgevraagd zegt wethouder Moussaoui toe dat op de groene flap een toelichting zal worden gegeven op 

de mutatie van 170.000 euro in de reserve riolering/afval. Dit was een technische aanpassing (vanwege 
het gesloten systeem van rioleringsheffing)  
De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk op verzoek van 
VVD, CDA en GL. VVD en CDA zijn met name benieuwd naar de reacties van de commissies RU en BS, 
GL wil nog intern overleg in de fractie voeren. Mochten deze fracties tot de conclusie komen dat het alsnog 
een hamerstuk kan zijn, dan wordt dit doorgegeven aan de griffie. 
 

9. Rondvraag. 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
10. Sluiting.  
 De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.13 uur. 
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Voorraadagenda commissie BM 
• Jaarverantwoording 2010 (20 juni 2011) 
• Financiële Kadernota 2012 (20 juni 2011) 
• Integraal Veiligheidsplan (20 juni 2011). 
• Uitwerking provinciaal bestuursakkoord (20 juni 2011) 
• Bestuursrapportage 2011 (5 september 2011) 
• Planning- en controlcyclus 2012 (28 november 2011) 
• Controleprotocol accountant gemeentelijke jaarstukken 2011 (28 november 2011). 
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