
     

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 
Donderdag 19 mei 2022 om 19.30 uur  

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl. De publieke 
tribune is geopend. U wordt wel verzocht om u bij de griffie (griffie@roosendaal.nl) aan te melden indien u 
plaats wenst te nemen op de publieke tribune.  

 

AGENDA 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 
 

3. Afscheid wethouders 

 
De raad neemt in de raadsvergadering formeel afscheid van de vertrekkende collegeleden dhr. Theunis, 
dhr. Lok en mevr. Raaijmakers.  

 

4. A-CATEGORIE  
Er zijn geen voorstellen in de A-categorie.  
 

5. B-CATEGORIE  

a. Voorstel 23 – Benoeming wethouders 
Dit betreft het uitbrengen van het verslag van de Commissie onderzoek geloofsbrieven waarna er  
middels stembriefjes zal worden gestemd. Aansluitend vindt de beëdiging van de nieuwe wethouders 
plaats.   
 

b. Voorstel 24 – Toelaten tussentijds benoemde raadsleden 
Dit betreft het uitbrengen van het verslag van de Commissie onderzoek geloofsbrieven waarna gestemd zal 
worden over voorstel 24. Aansluitend vindt de beëdiging van de tussentijds benoemde raadsleden plaats.   

 

c. Voorstel 25 – Benoeming plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad 

Dit betreft een voorstel voor de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, 

waarbij middels stembriefjes zal worden gestemd.   

 

d. Voorstel 26 – Benoeming leden van de werkgeverscommissie 

Dit betreft een voorstel voor de benoeming van de leden van de werkgeverscommissie van de 

gemeenteraad, waarbij (indien nodig) middels stembriefjes zal worden gestemd.   

 

e. Voorstel 27 – Benoeming leden van de Auditcommissie  

Dit betreft een voorstel voor de benoeming van de leden van de Auditcommissie van de gemeenteraad, 

waarbij (indien nodig) middels stembriefjes zal worden gestemd.   

 

f. Voorstel 28 – Benoeming leden van de Agendacommissie 

Dit betreft een voorstel voor de benoeming van de leden van de Agendacommissie van de gemeenteraad, 

waarbij (indien nodig) middels stembriefjes zal worden gestemd.   
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6. Beëdiging Burgerraadsleden 

 
Alle burgerraadsleden leggen de eed óf de verklaring en belofte af.  
 

 

7. Sluiting  

 

 

Heeft u vragen? Neem tijdens kantooruren contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een 
mail naar griffie@roosendaal.nl    

De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op raad.roosendaal.nl  
De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl  

 
Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf 

op internet te zien.    
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