
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

 
 
 

Voorstel   
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel V4 van de Kieswet stellen wij u voor, gehoord en gezien 
het rapport van de Commissie Onderzoek geloofsbrieven, toe te laten als lid van de raad van de 
gemeente Roosendaal: 
 
 van Dorst, J.C.J.M. (Sjef) (m) 
 Vrolijk, A.J. (Jos) (m) 
 Eijck-Stein, A.T. (Anneke) (v) 
 van Nassau, R.C.A.W. (Roger) (m) 
 Gepkens, A.J.M. (Annette) (v) 
 
Aanleiding   
Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen gehouden voor de leden van de raad van de gemeente 
Roosendaal. Bij besluit van 28 maart 2018 zijn de gekozen raadsleden toegelaten als lid van de 
gemeenteraad. Bij besluit van 17 mei 2018 zijn de leden Theunis, Raaijmakers, Lok, Van Ginderen en 
Koenraad benoemd tot wethouder van de gemeente Roosendaal. Zij hebben deze benoeming 
aanvaard, waardoor zij zijn opgehouden lid te zijn van de gemeenteraad. In de opengevallen 
vacatures heeft de voorzitter van het centraal stembureau conform de regels van de Kieswet de 
dames Eijck-Stein en Gepkens en de heren Van Dorst, Vrolijk en Van Nassau benoemd tot raadslid.  
Alle benoemde leden hebben hun benoeming tot lid van de raad van de gemeente Roosendaal 
aangenomen en hebben hun geloofsbrieven overgelegd. 
 
Kader    
De Kieswet stelt regels over het onderzoek van de geloofsbrieven. Het behoort tot de taak van de 
gemeenteraad om de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden te onderzoeken alvorens de 
benoemde leden kunnen worden toegelaten tot lid van de gemeenteraad.  
 
Motivering / toelichting   
Voor het onderzoek van de geloofsbrieven heeft de raad bij besluit van 29 maart 2018 een commissie 
ingesteld bestaande uit de leden Verbeek, Hamans, de Beer-van Kaam, Suijkerbuijk en Raggers. De 
Commissie onderzoek geloofsbrieven dient te bestaan uit drie raadsleden. Om in geval van ziekte 
en/of anderszins geen nieuwe commissie in te hoeven stellen, zijn vijf raadsleden als lid van de 
Commissie onderzoek geloofsbrieven benoemd. Afhankelijk van de beschikbaarheid geven zij 
invulling aan de commissie 
 
De commissie voor de geloofsbrieven toetst de geloofsbrieven aan eisen van de Kieswet en aan de 
eisen van de Gemeentewet. Concreet betekent dit, dat de commissie toetst of de benoemde leden 
voldoen aan het leeftijdsvereiste, het vereiste van ingezetenschap en het vereiste van 
kiesgerechtigheid. Verder toetst de commissie of de benoemde leden geen onverenigbare 
betrekkingen hebben, geen nevenfuncties uitoefenen waarvan de uitoefening ongewenst is met het 
oog op de vervulling van het raadslidmaatschap en of zij geen verboden handelingen verrichten. De 
commissie bericht de raad over haar bevindingen. De raad besluit vervolgens tot toelating. 
 
Doel en evaluatie   
n.v.t.  
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Financiële aspecten en consequenties   
n.v.t. 
 
Communicatie    
n.v.t. 
 
Bijlagen   
 
1. Geloofsbrieven van benoemde leden voor de raad van de gemeente Roosendaal. 
2. Ontwerpbesluit 

  
 
 
 


