
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 29 maart 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), S. Bozkurt (Nieuwe Democraten), 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), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), S. Hamans (CDA), J.F.A. 

Heeren (VLP), C.A. Lok (VVD), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), 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) J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA), G.A. van 

Zalinge (VLP). 

 

Afwezig: dhr. C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst) 

  

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 
 

2. Vaststellen raadsagenda 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
3. Beëdiging raadsleden 

De raadsleden leggen de eed (Zo waarlijk helpe mij God almachtig) of de belofte (Dat verklaar en 
beloof ik) af: 

 
o Ahlalouch, K. (Karim) (verklaring en belofte)  

o El Azzouzi, N. (Naima) (verklaring en belofte) 

o van den Beemt, J.P.L.M. (Jeroen) (eed) 

o Beens-van Zundert, W.J.H.P. (Wendy) (verklaring en belofte) 

o de Beer-van Kaam, Y.A.J.M. (Yvonne) (eed) 

o Bozkurt, S. (Selda) (verklaring en belofte) 

o Breedveld, R. (Robert) (eed) 

o van Broekhoven, R.G.J. (René) (verklaring en belofte) 

o Brouwers, W.C.H. (Wilbert) (verklaring en belofte) 

o Emmen, H.W. (Harm) (verklaring en belofte) 

o Gabriëls, C.J. (Cor) (eed) 

o van Gestel, A. (Arwen) (verklaring en belofte) 

o van Ginderen, M.A.C.M.J. (René) (eed) 

o Hamans, A.S. (Sebastiaan) (eed) 

o Heeren, J.F.A. (Jos) (verklaring en belofte) 

o Heessels, M.J.G. (Marion) (verklaring en belofte) 

 



  

o Koenraad, C.F.G.R. (Klaar) (verklaring en belofte) 

o Lok, C.A. (Cees) (verklaring en belofte) 

o Maas-Cleeren, A.A. (Adriënne) (verklaring en belofte) 

o Raaijmakers, I.M. (Inge) (verklaring en belofte) 

o Raijmaekers, P.L.F. (Peter) (eed) 

o Raggers, K.A. (Alex) (eed) 

o de Regt, E.J.C. (Eric) (eed) 

o Roeken, D.C.M. (Nicole) (eed) 

o van der Star-Deijkers, E.G.A. (Evelien) (verklaring en belofte) 

o Suijkerbuijk-Ader, K. (Karen) (eed) 

o Theunis, A.A.B. (Toine) (verklaring en belofte) 

o Verbeek, M.W.C. (Martijn) (verklaring en belofte) 

o Vermeulen, S.M.J. (Sanneke) (verklaring en belofte) 

o Verstraten, C.F.J. (Kees) (eed) 

o Villée, L.C. (Christian) (verklaring en belofte) 

o Wezenbeek, J.J.M.M. (Jac) (eed) 

o Yap, M.S. (Michael) (eed) 

o van Zalinge, G.A. (Gerard) (eed) 

 
4. Voorstel 16 - Benoeming plaatsvervangend voorzitter 

 
De raad heeft na schriftelijke stemming de heer C.J. Gabriëls als plaatsvervangend voorzitter van 
de gemeenteraad benoemd. 
 
De schriftelijke stemming had het volgende resultaat: 
- de heer C.J. Gabriëls: 23 stemmen 
- de heer J.F.A. Heeren: 7 stemmen  
- de heer J.J.M.M. Wezenbeek: 1 stem 

 
 

5. Bemensing diverse commissies 
 

a. Voorstel 17 - Benoeming leden Agendacommissie (commissievoorzitters) 
 
De volgende raadsleden worden voorgesteld voor benoeming tot lid van de Agendacommissie:  
 
- Wilbert Brouwers (VLP)  

- Jac Wezenbeek (VVD) 

- Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst)  

- Nicole Roeken (CDA) 

De heer Wezenbeek heeft aangegeven, dat hij zich niet langer beschikbaar wil stellen als lid van 
de Agendacommissie. Dit gelet op de uitkomst van de stemming bij voorstel 16 (agendapunt 4). 

 
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om de volgende leden te benoemen tot lid van 
de Agendacommissie: 
 
- Wilbert Brouwers (VLP) 

- Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst) 

- Nicole Roeken (CDA) 

 
b. Voorstel 18 - Benoeming leden Auditcommissie 

 
De volgende zes raadsleden worden voorgesteld voor benoeming tot lid van de Auditcommissie:  



  

 
- Klaar Koenraad (GroenLinks) 

- Evelien van der Star-Deijkers (VLP) 

- René van Ginderen (CDA) 

- Peter Raijmaekers (Roosendaalse Lijst) 

- Karim Ahlalouch (PvdA) 

- Harm Emmen (D66) 

De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. 
 
 

c. Voorstel 19 - Benoeming leden Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
 

De volgende vijf raadsleden worden voorgesteld voor benoeming tot lid van de Commissie: 
onderzoek geloofsbrieven:  

 Martijn Verbeek (VLP)  

 Sebastiaan Hamans (CDA) 

 Yvonne de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst) 

 Karen Suijkerbuijk (ChristenUnie)  

 Alex Raggers (D66)  
 

De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. 
 
 

d. Voorstel 20 - Benoeming leden Vertrouwenscommissie 
 

De volgende 10 raadsleden worden voorgesteld voor de benoeming tot lid van de 
Vertrouwenscommissie: 

 
- Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst de heer de Regt 

- Namens de fractie van de VLP de heer van Gestel 

- Namens de fractie van de VVD de heer van den Beemt 

- Namens de fractie van het CDA de heer Breedveld 

- Namens de fractie van de GroenLinks mevrouw Koenraad 

- Namens de fractie van de SP mevrouw Maas-Cleeren 

- Namens de fractie van de PvdA de heer Yap 

- Namens de fractie van de D66 de heer Raggers 

- Namens de fractie van de Nieuwe Democraten mevrouw S. Bozkurt 

- Namens de fractie van de Christen Unie mevrouw Suijkerbuijk-Ader 

De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. 
 
 
6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 
 

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

 

De griffier,       De voorzitter, 
 

 


