
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 30 maart 2022 

 

Locatie: Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden 
Griffier: Mevr. E. van der Mark 
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, 
wethouders  
De dames: S. Bozkurt (Burgerbelangen Roosendaal), N. El Azzouzi (GroenLinks), C.F.G.R. Koenraad 
(GroenLinks), C.S.A. van Leerzem (Forum voor Democratie), C. Mediani (GroenLinks), F. Peters 
(D66), I.M. Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers 
(VLP Roosendaal), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: M. van der Bijl (VVD), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP 
Roosendaal), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP Roosendaal), M.A.C.M.J. 
van Ginderen (CDA), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP Roosendaal), A.C.P.M. Jochems (VLP 
Roosendaal), P.R. Klaver (PvdA), S.J.C.M. van Looveren (Roosendaalse Lijst), M.G.A. Machielsen 
(VLP Roosendaal), M. Nefs (VVD), G.J.H.M. van Oosterbosch (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers 
(VLP Roosendaal), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP Roosendaal), 
F.A.C. Roks (VLP Roosendaal), B. Rommens (PvdA), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), B. 
Taher (D66), M.W.C. Verbeek (VLP Roosendaal), C.F.J. Verstraten (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek 
(Vitaal Liberaal), G.A. van Zalinge (VLP Roosendaal). 
 
Afwezig: dhr. A.A.B. Theunis (wethouder) 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20:30 uur en heet eenieder van harte welkom.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Beëdiging raadsleden 

 
De raadsleden leggen de eed (Zo waarlijk helpe mij God almachtig) of de belofte (Dat verklaar en 
beloof ik) af: 
 

o van der Bijl, M. (Martin) (verklaring en belofte) 

o Bozkurt, S. (Selda) (verklaring en belofte) 

o van Broekhoven, R.G.J. (René) (verklaring en belofte) 

o Brouwers, W.C.H. (Wilbert) (eed) 

o van Dorst, J.C.J.M. (Sjef) (verklaring en belofte) 

o El Azzouzi, N. (Naima) (verklaring en belofte) 

o van Gestel, A. (Arwen) (verklaring en belofte) 

o van Ginderen, M.A.C.M.J. (René) (eed) 

o Hamans, A.S. (Sebastiaan) (eed) 

o Heeren, J.F.A. (Jos) (verklaring en belofte) 

 



  

o Jochems, A.C.P.M. (Toon) (verklaring en belofte) 

o Klaver, P.R. (Paul) (eed) 

o Koenraad, C.F.G.R. (Klaar) (verklaring en belofte) 

o van Leerzem, C.S.A. (Corrie) (verklaring en belofte) 

o van Looveren S.J.C.M. (Stijn) (verklaring en belofte) 

o Machielsen, M.G.A. (Richard) (verklaring en belofte) 

o Mediani, C. (Chahira) (verklaring en belofte) 

o Nefs, M. (Menno) (verklaring en belofte) 

o van Oosterbosch, G.J.H.M. (verklaring en belofte) 

o Peters, F. (Femke) (verklaring en belofte) 

o Raaijmakers, I.M. (Inge) (verklaring en belofte) 

o Raggers, K.A. (Alex) (eed) 

o Raijmaekers, P.L.F. (Peter) (eed) 

o de Regt, E.J.C. (Eric) (eed) 

o Roeken, D.C.M. (Nicole) (eed) 

o Roks F.A.C. (Frank) (eed) 

o Rommens, B. (Björn) (verklaring en belofte) 

o Schillemans, M.C.M. (Marco) (eed)  

o van der Star-Deijkers, E.G.A. (Evelien) (verklaring en belofte) 

o Taher, B. (Bejar) (verklaring en belofte) 

o Verbeek, M.W.C. (Martijn) (verklaring en belofte) 

o Vermeulen, S.M.J. (Sanneke) (verklaring en belofte) 

o Verstraten, C.F.J. (Kees) (eed) 

o Wezenbeek, J.J.M.M. (Jac) (eed) 

o van Zalinge, G.A. (Gerard) (eed) 

 

4. B-CATEGORIE 

 
a. Voorstel 22 – Benoeming leden Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 

 

Na de verkiezingen van 16 maart jl. dienen de leden van de Commissie onderzoek geloofsbrieven 
opnieuw te worden benoemd.  
 
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, wordt voorgesteld om vijf raadsleden als lid 
van de Commissie onderzoek geloofsbrieven te benoemen en per toerbeurt (van 3 raadsleden per 
geloofsbrievenonderzoek) in te zetten.  
 
De taken en samenstelling van de Commissie onderzoek geloofsbrieven zijn opgenomen in artikel 6 
van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. 
 
De raad heeft unaniem ingestemd met voorstel 22 – Benoeming leden Commissie Onderzoek 
Geloofsbrieven.  
 
De volgende vijf raadsleden zijn daarmee benoemd tot lid van de Commissie onderzoek geloofsbrieven:  
 

• Sebastiaan Hamans (CDA) 

• Björn Rommens (PvdA) 

• Naima El Azzouzi (GroenLinks) 

• Alex Raggers (VLP Roosendaal) 

• Marco Schillemans (Roosendaalse Lijst) 
 
 

 



  

 

5. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
2 juni 2022. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


