
 Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering:  30 november 2017    Agenda nr.:   

Portefeuillehouder: Burgemeester     Registratiecode:   

Onderwerp: Benoeming leden vertrouwenscommissie 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal, 
 

Voorstel   
 
Wij stellen u voor te benoemen tot leden van de vertrouwenscommissie: 
 

 namens de fractie van het CDA: de heer Van Ginderen ter vervanging van mevrouw Van den 
Nieuwenhof 

 namens de fractie van de Nieuwe Democraten: de heer P. Beesems ter vervanging van de heer 
Schijvenaars 
  

 

Aanleiding   

In 2015 heeft uw raad de Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld en de leden van de 
vertrouwenscommissie benoemd. De samenstelling van de vertrouwenscommissie dient te worden 
geactualiseerd vanwege het terugtreden als fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Van den 
Nieuwenhof. Daarnaast heeft de fractie van de Nieuwe Democraten aangegeven dat de heer Beesems 
de plaats in de Vertrouwenscommissie namens die fractie overneemt van de heer Schijvenaars. 
 

Kader 

De Verordening op de vertrouwenscommissie regelt de samenstelling en de werkwijze van de 
vertrouwenscommissie. In artikel 3 van de Verordening is geregeld dat de vertrouwenscommissie zal 
bestaan uit een vertegenwoordiger van iedere fractie in de raad. 
 
 

Financiële aspecten en consequenties   

Geen 
 

Communicatie    

Het benoemingsbesluit zal op de reguliere wijze worden gepubliceerd en gecommuniceerd.  

 
Bijlagen   

1. Ontwerp benoemingsbesluit   
 
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
De griffier,                                                   De voorzitter,   



 

 

 Raadsbesluit 

Datum raadsvergadering:  21-04-2016    Agenda nr.:   

Portefeuillehouder: Burgemeester    Registratiecode:  AF/2016-27 

Onderwerp: Benoeming leden vertrouwenscommissie 

 
 

De raad van de gemeente Roosendaal; 

gelet op de artikel 3 van de Verordening op de vertrouwenscommissie; 

besluit : 

te benoemen tot leden van de vertrouwenscommissie: 
 

 namens de fractie van het CDA: de heer Van Ginderen ter vervanging van mevrouw Van den 
Nieuwenhof 

 namens de fractie van de Nieuwe Democraten: de heer P. Beesems ter vervanging van de heer 
Schijvenaars 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2017, 
 
 
de griffier,                                       de voorzitter, 
 
 
E.M.J. van Straaten-Noyons    mr. J.M.L. Niederer  
 
 


