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Beslispunt 

1. Mevrouw S.M.J. Vermeulen benoemen tot vervanger van wethouder Verstraten voor de 
periode van 20 januari 2023 tot en met 12 mei 2023 met een tijdsbeslag van 1,0 fte. 

 
 
Aanleiding 
Op 19 mei 2022 is de heer C.F.J. Verstraten benoemd tot wethouder. Op 15 september heeft het 
college van burgemeester en wethouders aan de heer Verstraten verlof verleend wegens ziekte voor 
de periode van 29 september 2022 tot en met 19 januari 2023. De fractie van de VVD heeft S.M.J. 
Vermeulen voorgedragen als vervanger. Mevrouw Vermeulen is door de Raad van de gemeente 
Roosendaal vervolgens benoemd als vervangend wethouder in de periode van 29 september 2022 tot 
en met 19 januari 2023. De gezondheid van de heer Verstraten laat het nog niet toe om zijn 
werkzaamheden als wethouder op 19 januari 2023 weer te hervatten. Het college van B&W heeft aan 
hem opnieuw ziekteverlof toegekend, nu voor de periode van 20 januari 2023 tot en met 12 mei 2023.  
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om een vervanger te benoemen.  
 
Beoogd effect 
Mevrouw S.M.J. Vermeulen benoemen tot vervanger van wethouder Verstraten voor de periode van 
20 januari 2023 tot en met 12 mei 2023 met een tijdsbeslag van 1,0 fte. 
 
Argumenten 
1.1 De gemeenteraad heeft besloten om een college te vormen met 5 wethouders. 

Op 19 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten voor de collegeperiode 2022-2026 een 
college te vormen met 5 voltijdse wethouders. Doordat het college aan de heer Verstraten 
ziekteverlof heeft verleend wordt één wethouder functie tijdelijk niet uitgeoefend. 
 

1.2 De gemeenteraad kan een vervanger benoemen. 
De Gemeentewet bepaalt dat in geval van ziekte van een wethouder voorzien kan worden in 
vervanging als de continuïteit van het bestuur dit vereist. De gemeenteraad benoemt de 
vervanger. De vervanging geldt wederom voor een periode van zestien weken. De vervanging 
wegens ziekte kan hierna nog eenmaal worden verlengd.  
 

1.3  De fractie VVD heeft S.M.J. Vermeulen voorgedragen als vervanger. 
Mevrouw S.M.J. Vermeulen is eerder door de fractie van de VVD voorgedragen als vervanger 
voor wethouder Verstraten. Zij vervult deze rol inmiddels en kent de dossiers. Zij heeft 
aangegeven als vervanger opnieuw het wethouderschap te willen aanvaarden. 
 

1.4 De genomineerde voldoet aan de bepalingen van de Kieswet en de Gemeentewet. 
De beoogde wethouder heeft haar geloofsbrieven overgelegd. De commissie onderzoek  
Geloofsbrieven 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 
wethouder voldoet aan het leeftijdsvereiste, het vereiste van ingezetenschap en het vereiste 
van kiesgerechtigheid. Verder heeft de commissie getoetst of de beoogd wethouder geen 
onverenigbare betrekkingen heeft, geen nevenfuncties uitoefent waarvan de uitoefening 
ongewenst is met het oog op de vervulling van het wethouderschap en of zij geen verboden 
handelingen verricht. De commissie bericht de raad over haar bevindingen. 
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1.5 Uit de eerder uitgevoerde risicoanalyse integriteit zijn geen belemmeringen gebleken voor het 
wethouderschap.  
Conform het reglement van orde is de beoogd wethouder bij haar eerste benoeming 
onderworpen aan een risicoanalyse integriteit. De risicoanalyse is uitgevoerd door het bureau 
Necker van Naem. De burgemeester heeft de raad bericht over zijn bevindingen. Aangezien 
de nieuwe benoeming naadloos volgt op de huidige benoeming is een nieuwe risicoanalyse 
niet nodig. 
 
 

Financiën 
In de gemeentebegroting is geen post opgenomen voor ziekteverzuim van wethouders. De financiële  
consequenties van het ziekteverlof worden meegenomen bij de voorjaarsbrief. 

 
 
Bijlagen 

1. Ontwerpbesluit tot benoeming van S.M.J. Vermeulen. 
 
 
De griffier,        De voorzitter, 
E. van der Mark        J.M. van Midden 
 


