
  Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen geweest voor de gemeenteraad. Als gevolg daarvan dient een 
nieuw college te worden gevormd. De fracties VLP Roosendaal, VVD, CDA en GROENLINKS willen 
samen een college vormen.  
 
Beoogd effect 
5 wethouders benoemen die tezamen het college van burgemeester en wethouders gaan vormen.  
 
Argumenten 
1.1. Tijdens de coalitie onderhandelingen is afgesproken om een college te vormen met 5 wethouders. 
In de gemeente Roosendaal mogen maximaal 7 voltijdse wethouders worden benoemd. In de 
collegeperiode 2018-2022 bestond het college uit 5 voltijdse wethouders. Voor de collegeperiode 
2022-2026 is afgesproken het aantal van 5 voltijdse wethouders te handhaven.  
 
1.2 Volgens de wet moet de gemeenteraad de wethouders benoemen.  
De Gemeentewet bepaalt dat het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om het aantal 
wethouders vast te stellen en vervolgens te benoemen.  

 
2.1 De fracties VLP Roosendaal, VVD, CDA en GROENLINKS hebben personen voorgedragen voor 

de functie van wethouder. 
Tijdens de coalitie onderhandelingen hebben de college vormende fracties de volgende personen 
genomineerd voor het wethouderschap: 
 

- C.F.G.R. Koenraad namens de fractie GROENLINKS 
- E.G.A. van der Star-Deijkers namens de fractie VLP Roosendaal 
- A. van Gestel namens de fractie VLP Roosendaal 
- M.A.C. M.J. van Ginderen namens de fractie CDA 
- C.F.J. Verstraten namens de fractie VVD 

 
De genomineerden hebben aangegeven het ambt van wethouder te ambiëren.  
 
2.2. De genomineerden voldoen aan de bepalingen van de Kieswet en de Gemeentewet. 
De beoogde wethouders hebben hun geloofsbrieven overgelegd. De commissie onderzoek 
Geloofsbrieven, bestaande uit de heren Rommens, Hamans en Schillemans, heeft de overgelegde 
brieven getoetst aan de bepalingen van de Kieswet en de Gemeentewet. Concreet betekent dit, dat 
de commissie heeft getoetst of de beoogd wethouders voldoen aan het leeftijdsvereiste, het vereiste 
van ingezetenschap en het vereiste van kiesgerechtigheid. Verder heeft de commissie getoetst of de 
beoogd wethouders geen onverenigbare betrekkingen hebben, geen nevenfuncties uitoefenen 
waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de vervulling van het wethouderschap en of zij 
geen verboden handelingen verrichten. De commissie bericht de raad over haar bevindingen. 
 
2.3. Uit de risicoanalyse integriteit zijn geen belemmeringen gebleken voor het wethouderschap. 
Volgens het reglement van orde van de gemeenteraad zijn de beoogd wethouders onderworpen aan 
een risicoanalyse integriteit. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Berenschot. Er is gekeken 
of er feiten of omstandigheden zijn die mogelijk een beletsel kunnen vormen voor de benoeming tot 
wethouder. Ook is onderzocht of er risico’s zijn voor een integere ambtsinvulling. De burgemeester 
bericht de raad over zijn bevindingen.  
 
Financiën 
In de gemeentebegroting is rekening gehouden met de deelname van 5 voltijdse wethouders in het 
college van B&W. 
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Bijlagen 
 

1. Ontwerpbesluit tot benoeming van 5 wethouders. 
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