
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Voorstel   

Wij stellen u voor: 

1. Het aantal wethouders voor de zittingsperiode 2018-2022 op 5 te bepalen, met een tijdsbeslag 

van 5,0 fte. 

2. De volgende personen te benoemen tot wethouder: 

- de heer A.A.B. Theunis namens de fractie Roosendaalse Lijst 
- mevrouw I.M. Raaijmakers namens de fractie Roosendaalse Lijst 
- de heer C.A. Lok namens de fractie VVD 
- de heer M.A.C.M.J. van Ginderen namens de fractie CDA 
- mevrouw C.F.G.R. Koenraad namens de fractie GroenLinks  

 

Aanleiding   

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 dient een nieuw college te worden benoemd. De fracties 

Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks willen tezamen een college vormen.  

 

Kader    

Volgens de Gemeentewet behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om het aantal 

wethouders vast te stellen en vervolgens de wethouders te benoemen. In gemeenten waar het 

wethouderschap een volledige betrekking is kan de raad besluiten, dat één of meer betrekkingen in 

deeltijd worden uitgeoefend.  

In de gemeente Roosendaal mag het aantal voltijdse wethouders maximaal 7 bedragen. 

 

Motivering / toelichting   

De fracties Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks hebben tijdens de coalitie 

onderhandelingen afgesproken een college te vormen met 5 wethouders, waarbij de tijdsbesteding 

norm 5,0 fte bedraagt. De fracties nomineren de volgende personen voor de functie van wethouder:  

- de heer A.A.B. Theunis namens de fractie Roosendaalse Lijst 
- mevrouw I.M. Raaijmakers namens de fractie Roosendaalse Lijst 
- de heer C.A. Lok namens de fractie VVD 
- de heer M.A.C.M.J. van Ginderen namens de fractie CDA 
- mevrouw C.F.G.R. Koenraad namens de fractie GroenLinks  

 
De genomineerden hebben aangegeven het ambt van wethouder te ambiëren voor de komende 

bestuursperiode.  
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Doel en evaluatie   

n.v.t. 

Financiële aspecten en consequenties   

In de gemeentebegroting is rekening gehouden met deelname van 4,6 fte wethouders in het college van 

B&W. Uitbreiding tot 5,0 fte bedraagt € 40.000. Dit zal worden verwerkt in de Bestuursrapportage van 

2018 en de daarbij behorende begrotingswijziging. 

Communicatie  

n.v.t. 

 

Bijlagen   

1. Geloofsbrieven van de genomineerde wethouders 

2. Ontwerpbesluit 

 

De griffier De voorzitter van de raad, 

 

E.M.J. van Straaten                mr. J.M.L. Niederer 


