
  Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen geweest voor de leden van de raad van de gemeente 
Roosendaal. Bij besluit van 29 maart 2022 zijn de gekozen raadsleden toegelaten als lid van de 
gemeenteraad. De raadsleden Koenraad, van der Star-Deijckers, van Gestel, van Ginderen en 
Verstraten zijn benoemd tot wethouder.  
In de opengevallen vacatures heeft de voorzitter van het centraal stembureau op 10 mei 2022 
conform de regels van de Kieswet de kandidaten van Osta, Villeé, Smits, Brouwers en Eijck-Stein 
benoemd tot raadslid. Kandidaat van Osta heeft zijn benoeming niet aangenomen. In zijn plaats is op 
16 mei 2022 kandidaat de Waard benoemd.  
De kandidaten hebben hun benoeming aangenomen en hebben hun geloofsbrieven overgelegd. 
 
Beoogd effect 
Het toelaten als raadsleden van de benoemde kandidaten: 
 

Brouwers, J.B.L. (Jan) (m) , wonende te Roosendaal 
Eijck-Stein, A.T. (Anneke) (v) , wonende te Roosendaal 
Smits, P.F.A. (Pieter) (m) , wonende te Wouw 
Villée, L.C. (Christian) (m) , wonende te Roosendaal 
de Waard, M.J.M. (Mike) (m) , wonende te Roosendaal 

 
 
Argumenten 
1.1. De Kieswet bepaalt wie in een opengevallen plaats wordt benoemd. 
De Kieswet regelt de benoeming van nieuwe leden in de raad bij vervulling van vacatures. Voor 
plaatsvervanging komt in aanmerking degene die op de betreffende kandidatenlijst het hoogst is 
geplaatst. De benoeming geschiedt door de voorzitter van het centraal stembureau. De benoemde 
dient bij het aannemen van zijn benoeming geloofsbrieven te overleggen, bestaande uit een 
Verklaring Openbare Betrekkingen en een gewaarmerkt afschrift uit de Basisregistratie personen 
(BRP). Uit de geloofsbrieven moet blijken, dat de benoemde voldoet aan de vereisten voor het 
raadslidmaatschap en geen met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult of 
nevenfuncties bekleedt waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van 
het raadslidmaatschap. 

 
1.2 De geloofsbrieven worden getoetst aan de wettelijke bepalingen door de Commissie onderzoek 

geloofsbrieven. 
Het onderzoek van de geloofsbrieven is in het reglement van orde voor vergaderingen van de 
gemeenteraad opgedragen aan de Commissie onderzoek geloofsbrieven. De raad heeft bij besluit van 
30 maart 2022 de leden Hamans, Schillemans, Raggers, El Azzouzi en Rommens benoemd tot lid van 
de Commissie onderzoek geloofsbrieven. De Commissie dient telkens te bestaan uit drie raadsleden. 
De Commissie toetst de geloofsbrieven aan de relevante artikelen uit de Kieswet en de Gemeentewet. 
Na haar onderzoek brengt de commissie aan de raad verslag uit van haar bevindingen en adviseert 
op grond daarvan over de al dan niet toelating van de benoemde raadsleden.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
Niet van toepassing 
 
Communicatie 
Het toelatingsbesluit zal op de reguliere wijze worden gepubliceerd en gecommuniceerd.  
 
Vervolg 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
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1. Conceptbesluit toelating raadsleden: 
 
Brouwers, J.B.L. (Jan) (m) , wonende te Roosendaal 
Eijck-Stein, A.T. (Anneke) (v) , wonende te Roosendaal 
Smits, P.F.A. (Pieter) (m) , wonende te Wouw 
Villée, L.C. (Christian) (m) , wonende te Roosendaal 
de Waard, M.J.M. (Mike) (m) , wonende te Roosendaal 
 


