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Datum raadsvergadering: 21 december 2011   Agenda nr.: 5e 

Portefeuillehouder: burgemeester   Registratiecode: BC2011/-88 

Onderwerp: Benoeming vertegenwoordiger in verbonden partijen 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Wij stellen u voor: 
 
1. wethouder drs. J.J.C. Adriaansen te benoemen in het: 
a. Algemeen Bestuur van de Regionale Milieudienst en 
b. Algemeen Bestuur van het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO). 
  

2. voor zover op grond van bovenvermelde regelingen van toepassing aan te wijzen als 
plaatsvervanger wethouder dr. A.A.B. Theunis. 

 

Aanleiding   
Het gemeentebestuur van Roosendaal is betrokken bij verschillende externe instellingen, zoals 
gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Bij een wijziging in de samenstelling van 
het college dient opnieuw een bestuurlijke vertegenwoordiger in de desbetreffende algemene besturen te 
worden benoemd.  
 

Kader    
De raad is bevoegd een bestuurlijke vertegenwoordiger aan te wijzen. 
 
Motivering / toelichting   
De voormalige wethouder mevrouw W.J.M. Vissers was door de raad benoemd in de in de aanhef onder 
punt 1 genoemde algemene besturen. Nu mevrouw W.J.M. Vissers geen deel meer uitmaakt van het 
college dient er opnieuw een benoeming plaats te vinden in genoemde algemene besturen.  
 

Doel en evaluatie   
Benoeming van een bestuurlijke vertegenwoordiger bij een tweetal verschillende gemeenschappelijke 
regelingen en samenwerkingsverbanden. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Geen. 
 

Communicatie    
Na besluitvorming zullen de betreffende instellingen schriftelijk in kennis worden gesteld van de 
benoemingen van een bestuurlijke vertegenwoordiger. 
 

Bijlagen   
Ontwerpbesluit. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,                      De burgemeester, 
Drs. J.E. Dik wnd              mr J.M.L. Niederer 
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Datum raadsvergadering: 21 december 2011   Agenda nr.: 5e 

Portefeuillehouder: burgemeester   Registratiecode: BC2011-88 

Onderwerp: Benoeming vertegenwoordiger in verbonden partijen.  

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 15 december 2011. 
 
Besluit: 
 
1. wethouder drs. J.J.C. Adriaansen te benoemen in het: 
A. Algemeen Bestuur van de Regionale Milieudienst en 
B. Algemeen Bestuur van het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO). 
  

2. voor zover op grond van bovenvermelde regelingen van toepassing aan te wijzen als 
plaatsvervanger wethouder dr. A.A.B. Theunis. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2011. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


