
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 17 mei 2018 

 

 

De Suite, Burgerhoutsestraat te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van Poppel, wethouders 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam 

(Roosendaalse Lijst), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), 

C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.A. Maas-Cleeren (SP), I.M. Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), 

D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. 

Vermeulen (VVD).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 

Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), J.C.J.M. van Dorst 

(Roosendaalse Lijst), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen 

(CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.A. Lok 

(VVD), R.C.A.W. van Nassau (CDA), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.A.B. Theunis (Roosendaalse 

Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk 

(Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), G.A. van Zalinge (VLP). 

 

Afwezig: dhr. M.S. Yap (PvdA), dhr. K.A. Raggers (D66), mevr. S. Bozkurt (Nieuwe Democraten), P.L.F. 

Raijmaekers (Roosendaalse Lijst). 

  

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 
Benoemen van de wethouders, raadsleden en burgerraadsleden 
 
Omdat de heer Goossens van de Roosendaalse Lijst op 28 maart jl. niet aanwezig kon zijn wordt 
hij nu officieel geïnstalleerd als raadslid. Dhr. Goossens heeft de eed afgelegd.  
 
a. Voorstel 21 Benoeming en beëindiging wethouders 

De raad heeft besloten het aantal wethouders voor de zittingsperiode 2018-2022 op 5 te bepalen, 
met een tijdsbeslag van 5,0 fte. 
 
De raad heeft een schriftelijke stemming gehouden over de voorgedragen wethouderskandidaten: 
De schriftelijke stemming ziet er als volgt uit: 

- de heer A.A.B. Theunis namens de fractie Roosendaalse Lijst, 30 stemmen voor, 2 
stemmen tegen 

- mevrouw I.M. Raaijmakers namens de fractie Roosendaalse Lijst, 32 stemmen voor, 0 
stemmen tegen 

- de heer C.A. Lok namens de fractie VVD, 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
- de heer M.A.C.M.J. van Ginderen namens de fractie CDA, 30 stemmen voor en 2 

stemmen tegen 
- mevrouw C.F.G.R. Koenraad namens de fractie GroenLinks, 32 stemmen voor, 0 

stemmen tegen 
 

Dhr. J.J.M.M. Wezenbeek -geen voorgedragen wethouderskandidaat- heeft 2 stemmen gekregen.  
 

 



  

De raad heeft dhr. Theunis, mevr. Raaijmakers, dhr. Lok, dhr. van Ginderen en mevr. Koenraad 
benoemd tot wethouders van de gemeente Roosendaal. Zij hebben de eed dan wel verklaring en 
belofte afgelegd.  
 
b. Voorstel 22 Toelating tussentijds benoemde raadsleden 

De raad heeft besloten toe te laten als lid van de raad van de gemeente Roosendaal: 

 van Dorst, J.C.J.M. (Sjef) (m) 

 Vrolijk, A.J. (Jos) (m) 

 Eijck-Stein, A.T. (Anneke) (v) 

 van Nassau, R.C.A.W. (Roger) (m) 

 Gepkens, A.J.M. (Annette) (v) 
 
Zij hebben de eed van wel verklaring en belofte afgelegd. 
 
c. Installatie burgerraadsleden 

De volgende personen zijn als burgerraadsleden geïnstalleerd:  
 
Mevr. G.A.M. Testers (ChristenUnie) 
Mevr. A.J. van Ginkel (CDA) 
Dhr. J.A. van de Vrede (CDA) 
Dhr. B. Taher (D66) 
Dhr. R.P.P. Bouquet (PvdA) 
Dhr. E.J.M. Stroop (PvdA) 
Dhr. M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst) 
Dhr. P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst) 
Dhr. N.W.R. Klaver (GroenLinks) 
 
Zij hebben de eed dan wel verklaring en belofte afgelegd. 
 
 

2. Vaststellen raadsagenda 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
3. A-CATEGORIE 

Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd: 
 
a. Voorstel 27 Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven 

Stemverklaring VVD: 
De VVD steunt het raadsvoorstel met dien verstande dat het pleit voor het voeren van een 
discussie over het afleggen van verantwoording over de ontvangen subsidies.  
 
b. Voorstel 28 Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant 

c. Voorstel 29 Aankoop 3 woningen Gastelseweg 

d. Voorstel 30 Actualisatie diverse regelgeving 

e. Voorstel 31 Zienswijze voorstellen RMD (Regionale Milieu Dienst) 

 
4. Benoeming leden commissies 
 

a. Voorstel 23 – Tussentijdse benoeming leden van de Auditcommissie 
 
De raad heeft besloten te benoemen als lid van de Auditcommissie: 
 

 Michael Yap (PvdA) 

 Annette Gepkens (GroenLinks) 



  

b. Voorstel 24 – Benoeming leden Agendacommissie 

 De raad heeft besloten te benoemen tot lid van de Agendacommissie:  
 

 Charl Goossens (Roosendaalse Lijst) 

 Marion Heessels (SP) 
 
 

c. Voorstel 25 – Benoeming leden Werkgeverscommissie 

 

De raad heeft besloten te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie: 

 

 Jos Heeren (VLP) 

 Robert Breedveld (CDA) 

Dhr. Breedveld is na een schriftelijke stemronde onder de kandidaten, Annette Gepkens 
(GroenLinks), Robert Breedveld (CDA) en Anneke Eijck-Stein (VVD) met 20 stemmen 
gekozen.  

 
 

d. Voorstel 26 – Benoeming leden commissie Binnenstad 

De raad heeft besloten te benoemen tot lid van commissie Binnenstad: 
 

 Michael Yap (PvdA) 

 Alex Raggers (D66) 

 Sjef van Dorst (Roosendaalse Lijst)  

 Christian Villée (GroenLinks) 

 Evelien van der Star-Deijkers (VLP) 

 
Aansluitend hebben de vertrekkende wethouders afscheid genomen van de raad. 

 
 
5. Sluiting 

Aan het einde van de vergadering heeft de VLP-fractie om een schorsing verzocht nadat zij 
constateerde dat er voor de benoeming van de wethouders één stembriefje meer is geteld dan dat 
er stemgerechtigden aanwezig waren. Voorzitter heeft na deze korte schorsing geconcludeerd dat 
er 32 stembriefjes zijn binnengebracht en dat hem drie afmeldingen bekend waren. De 
afwezigheid van een vierde raadslid is niet door hem geconstateerd. De voorzitter heeft tot slot de 
eerdere uitslag herbevestigd.    
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
28 juni 2018 

 

De griffier,       De voorzitter, 
 

 


