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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2018 

 

VERGADERING DONDERDAG 29 MAART 2018 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Beëdiging raadsleden 
 
4. Voorstel 16 Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
 
5. Bemensing diverse commissies 
a. Voorstel 17 Benoeming leden Agendacommissie 
b. Voorstel 18 Benoeming leden Auditcommissie 
c.  Voorstel 19 Benoeming leden Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
d. Voorstel 20 Benoeming leden Vertrouwenscommissie 
 
6. Sluiting  

 
Aanwezig:  
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  

De dames: H.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst),  

S. Bozkurt (Nieuwe Democraten), N. El Azzouzi (GroenLinks), M.C.J. Frijters (VVD), M.J.G. Heessels 

(SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.A. Maas-Cleeren (SP),  A.G.A. van den Nieuwenhof-

Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP), I.M. Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), D.C.M. Roeken 

(CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K.A. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

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

(D66),  C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), 

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

(VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA),  R. Niehot 

(Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), M.W.C. Verbeek (VLP), G.A.W.A. 

Verhoeven (VVD), 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:  
De heer C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst) 
 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur en de raadsvergadering is hiermee geopend. Ik 
meld afwezig het raadslid de heer Goossens van de fractie van de Roosendaalse Lijst. Hij zit voor zijn 
werk in het buitenland, daar weet ik uiteraard van. Hij is toegelaten als raadslid gisteren en hij zal in de 
eerstvolgende raadsvergadering na deze door mij worden beëdigd. Maar dat doet niets af aan de 
rechtsgeldigheid van zijn raadslidmaatschap op dit moment. Dan heet ik u allemaal van harte welkom, 
de zittende raadsleden en de zo meteen nieuwe raadsleden die straks tezamen de gemeenteraad van 
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Roosendaal zullen vormen. 35 mannen en vrouwen die de komende vier jaar het beste voorhebben 
met hun gemeente en ongetwijfeld hun best zullen doen om er het beste van te maken. Een speciaal 
woord van welkom ook aan alle familieleden, vrienden, papa’s, mama’s, oma’s, opa’s, buurmannen, 
buurvrouwen, partijgenoten, puntje, puntje, puntje. Allemaal zeer welkom en belangstellenden 
natuurlijk allemaal zeer welkom om aanwezig te zijn bij de beëdiging van de raadsleden. Dat is toch 
een behalve een feestelijk moment ook toch wel een plechtstatig moment, omdat de gemeenteraad 
het hoogste orgaan is van de gemeente, het hoogste besluitvormende orgaan en dan gaat het wel 
over iets vanavond. Dus nogmaals aan u allen zeer welkom. Voel u vrij om foto’s te maken en 
anderszins. Ik vraag u wel om te blijven zitten op uw plaats als u zo enthousiast bent dat uw geliefde 
gekozen is, dat kan daarna hier buiten om dat te doen want anders wordt het ja wat moeilijk 
voorzitten. Om dat allemaal nog een klein beetje in de gaten te houden in deze nou ja in deze toch 
niet al te grote ruimte. Spijtig dat u niet allemaal kunt zitten, maar ja beter te druk dan niet denk ik dan 
maar. Dus dat leggen wij positief uit. En u wisselt wel changement als het een wat lastig wordt om te 
blijven staan om wat voor reden dan ook, u lost dat onderling wel in Roosendaalse collegialiteit op.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Goed, het agendapunt 2 vaststellen van de raadsagenda. Hij lijkt mij kristalhelder 
en niet te veranderen. Maar het zou kunnen. Gaat u akkoord vraag ik aan de leden van de raad met 
deze agenda? Dat had ik wel verwacht, maar ik moet het wel eventjes vragen.  
 
3. Beëdiging raadsleden 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan de pièce de résistance, waarvoor wij hier in beginsel zijn en 
dat is de beëindiging van de raadsleden. Ik ga even achter het katheder staan en dan ga ik u even 
uitleggen hoe we dat gaan doen. Er zijn raadsleden die hebben gekozen om de eed af te leggen en er 
zijn raadsleden die hebben gekozen om de belofte af te leggen. Ik wil beginnen met de eedaflegging 
en dan roep ik die raadsleden die daarvoor gekozen hebben alvast naar voren. En de heer Ron Dam 
zal u even placeren in de volgorde dat ik u opnoem, omdat er een aantal van u is die ik niet ken en ja 
ik wil wel even weten dat ik precies voor de juiste sta. Want anders denk u ook van ja, u snapt hem 
wel, zo heet mijn buurman maar ja dat weet ik dan ook weer niet. En om dat te voorkomen omdat 
deze plechtigheid niet kan worden overnieuw gedaan moet dat in een keer goed. Dan zal ik nu in elk 
geval vragen om naar voren te komen voor de eedaflegging mevrouw De Beer, de heer Van den 
Beemt, de heer Breedveld, de heer Gabriëls, de heer Van Ginderen, de heer Hamans, de heer 
Raijmaekers, de heer Raggers, de heer De Regt, mevrouw Roeken, mevrouw Suijkerbuijk-Ader, de 
heer Verstraten, de heer Wezenbeek, de heer Yap en de heer Van Zalinge. Ja, iedereen staat? Dan 
ga ik nog even iets centraal tegen u zeggen voordat ik één voor één naar u toekom. U heeft dus 
gekozen voor het afleggen van de eed. Die eed zal ik nu zo meteen uitspreken en dat geldt dan 
uiteraard voor u allen en dan kom in individueel bij u langs waarop u dan tegen mij zegt de woorden 
“zo waarlijk helpe mij God Almachtig”. En als u dat heeft gezegd dan zijn we, hebben we alle 
voorwaarden voldaan. Waar u de eed op gaat afleggen is de volgende tekst: Ik zweer dat ik, om tot lid 
van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel 
ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik 
zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.  
 
De VOORZITTER: Dan feliciteer ik u met het raadslidmaatschap daar hoort bij een Roosenspeld en 
een bos bloemen. Oké, een bos bloemen. De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.  
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
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De heer GABRIËLS: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: De heer Hamans. 
 
De heer HAMANS: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.  
 
De VOORZITTER:  Gefeliciteerd met het raadslidmaatschap, de Roosenspeld… De heer 
Raijmaekers. 
  
De heer RAIJMAEKERS: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd met het raadslidmaatschap... De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 
 
Mevrouw ROEKEN: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: Een broche… 
 
Mevrouw ROEKEN: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk-Ader. 
 
Mevrouw SUIJKERBUIJK-ADER: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd, voor u ook een bos bloemen en ook de Roosenspeld. De heer 
Verstraten. 
 
De heer VERSTRATEN: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd, welkom bij de club en ook een Roosenspeld voor u. De heer 
Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd en ook voor u mooie bloemen. En last but not least de heer Van 
Zalinge. 
  
De heer VAN ZALINGE: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: Van harte gefeliciteerd een bos bloemen plus ook de Roosenspeld. Dan kunt u 
raadsleden plaatsnemen op uw plaatsen. 
 
<Vanuit de zaal klinkt applaus>. 
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De VOORZITTER: Dan gaan wij nu, dan gaan wij nu over tot de beëdiging van die raadsleden die 
hebben gekozen om de verklaring en de belofte af te leggen. U wordt ook zo meteen naar voren 
geroepen. Ik zal ook zo meteen de verklaring voorlezen en dan kom ik ook individueel bij u en dan 
moet u ook tegen mij zeggen “dat verklaar en beloof ik”, oké? Dan roep ik naar voren en wellicht dat ik 
een achternaam nog niet helemaal juist uitspreek waarvoor excuus dat ga ik leren. Maar de heer 
Ahlalouch, mevrouw El Azzouzi, mevrouw Beens-van Zundert, mevrouw Bozkurt, de heer Van 
Broekhoven, de heer Brouwers, de heer Emmen, de heer Van Gestel, de heer Heeren, mevrouw 
Koenraad, de heer Lok, mevrouw Maas-Cleeren, mevrouw Raaijmakers, mevrouw Van der Star-
Deijkers, de heer Theunis, de heer Verbeek, mevrouw Vermeulen en de heer Villée. Ja, Ron? Ja. 
Goed, dames, heren, ik ga u de verklaring, de eed dus voorlezen en zoals gezegd ik kom dan per 
persoon loop ik u af. De verklaring, de eed luidt: Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te 
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 
heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik 
beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  
 
De VOORZITTER: De heer Ahlalouch. 
 
De heer AHLALOUCH: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. Daar hoort bij de Roosenspeld en een mooie bos bloemen. 
 
De heer AHLALOUCH: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw El Azzouzi. 
 
Mevrouw EL AZZOUZI: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, gefeliciteerd, welkom in ons midden. Hier nog de Roosenspeld en een 
mooie bos bloemen. Mevrouw Beens-van Zundert. 
 
Mevrouw BEENS-VAN ZUNDERT: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd, alstublieft de Roosenspeld en een bos bloemen. Mevrouw Bozkurt. 
 
Mevrouw BOZKURT: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd, welkom. De Roosenspeld ook voor u en een bos bloemen. Mevrouw 
Van Broekhoven 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Welkom in ons midden wederom. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer BROUWERS. 
  
De heer BROUWERS: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Ja… De heer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Dat verklaar en beloof ik. 
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De VOORZITTER: Gefeliciteerd. De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Welkom, gefeliciteerd. Mevrouw Heessels. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: De heer Lok. 
 
De heer LOK: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Maas-Cleeren. 
 
Mevrouw MAAS-CLEEREN: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd, een bos bloemen en de Roosenspeld alstublieft. Mevrouw 
Raaijmakers. 
 
Mevrouw RAAIJMAKERS: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. 
 
Mevrouw RAAIJMAKERS: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Een bos bloemen. 
 
Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja. 
 
De VOORZITTER: En ook de Roosenspeld voor u. Mevrouw Van der Star-Deijkers. 
 
Mevrouw VAN DER STAR-DEIJKERS: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Wel gefeliciteerd ook voor u een bos bloemen en de Roosenspeld. De heer 
Theunis 
 
De heer THEUNIS: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. De heer Verbeek. 
 
De heer VERBEEK: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Welkom en gefeliciteerd, een bos bloemen en de Roosenspeld. Mevrouw 
Vermeulen. 
 
Mevrouw VERMEULEN: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. Een mooie bos bloemen en ook de Roosenspeld voor u. De heer 
Villée. 
 
De heer VILLÉE: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. Welkom bij de club. 
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De heer VILLÉE: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ook  een bos bloemen en ook de daarbij behorende Roosenspeld.  
Raadsleden u kunt op uw plaatsen plaatsnemen. Dank u.  
 
<Vanuit de zaal klinkt applaus>. 
 
De VOORZITTER: Voordat wij met de agenda verdergaan wil ik nog even met name tegen de nieuw 
benoemde raadsleden zeggen, ik maak er geen speech van, maar zeer welkom. Blijf u verwonderen 
en bewonderen. Maar vooral verwonderen. Wees kritisch op uzelf en op de anderen en de idealen die 
u heeft om in deze gemeenteraad te stappen die zijn belangrijk en hou daaraan vast en probeer het 
verschil te maken. We krijgen een aanmerkelijke verjonging, vernieuwing, verfrissing in de 
gemeenteraad dat biedt kansen voor ons allemaal. We leren elke dag en wij leren ook van jullie zodat 
jullie met frisse ogen naar ons kijken. En wij zullen ook naar jullie kijken om te leren en om elkaar te 
helpen om te zorgen dat we het beste doen voor deze gemeente. Maar hou je idealen vast en neem 
niets voetstoots aan, maar blijf je lekker zoals gezegd verwonderen. En dan kom je vanzelf tot  aan 
jezelf stellen van vragen en waar je zelf de antwoorden op zult vinden. En ik wens natuurlijk alle 35, 
maar de nieuwkomers in het bijzonder daar ontzettend veel succes mee. 
 
<Vanuit de zaal klinkt applaus> . 
 
4. Voorstel 16 Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door naar agendapunt 4 en dat is het benoemen van de 
plaatsvervangend voorzitter. Daarmee bedoelen wij voor degenen die denken ja wat is dat nu voor 
iemand, de burgemeester is als hij de raadsvergadering voorzit de raadsvoorzitter. Maar de 
burgemeester is ook wel eens verhinderd om een vergadering voor te zitten en dan moet hij 
vervangen worden en die vervanging wordt altijd gezocht door iemand uit de gemeenteraad, dat is zo 
bepaald. En die plaatsvervangend voorzitter die dus mij vervangt in dit soort activiteiten die de 
burgemeester heeft daar gaan wij het nu over hebben. Er hebben zich drie kandidaten gesteld, dat 
zijn drie heren de heer Cor Gabriëls van de Roosendaalse Lijst, de heer Jos Heeren van de fractie van 
de VLP de Vrije Liberale Partij en de heer Jac Wezenbeek van de fractie van de VVD. Wij gaan daar 
straks schriftelijk over stemmen omdat het over personen gaat. Het is een voorschrift dat geldt en dat 
wij uiteraard volgen. Maar ik wil de kandidaten de gelegenheid geven om kort zichzelf, ze hebben 
brieven geschreven, een soort motivatiebrief. Sollicitatiebrief is wat veel gezegd maar vergelijk het 
daar maar mee waarom zij menen dat de stemmen op hen moeten worden uitgebracht om de 
komende vier jaar de plaatsvervangend raadsvoorzitter te zijn. Maar ze willen dat nog even toelichten 
en de raadsleden kunnen desgewenst ook nadere vragen stellen aan de kandidaten, een toelichting 
vragen, een verduidelijking vragen wat de raadsleden helpt om zometeen naar beste eer en geweten 
een keuze te kunnen maken uit deze drie kandidaten. Ik wil als eerste naar voren roepen de heer 
Gabriëls.  
 
De heer GABRIËLS: Staat hij aan? 
 
De VOORZITTER: Hij staat aan. 
 
De heer GABRIËLS: Hallo? 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. Zoals u al zei mijn motivatiebrief is schriftelijk al ingediend 
die is een stuk langer dan wat ik nu ga voorlezen ga ik u geruststellen. Het zijn twee blaadjes, maar 
met een erg groot lettertype. Dus ik zal u niet al te lang vasthouden. Beste raadsleden, beste 
collega’s, beste alle andere aanwezigen ik zal, ja er zijn diverse verbanden waarin u hier aanwezig 
bent ik zal daar verder niet op ingaan, maar allemaal welkom in ieder geval. Maar onder de 
raadsleden zijn maar liefst 17 nieuwe raadsleden dat is bijna de helft van de raad. Dus vele van u 
kennen mij nog niet. Een korte introductie is dan denk ik op zijn plaats. Mijn naam is Cor Gabriëls, 
bouwjaar 1959, 2 volwassen zoons, gehuwd met Lia geboren en getogen in Roosendaal en tot op 
heden werkend buiten Roosendaal voornamelijk in Rotterdam of in ieder geval de randstad en 
meestal in de rol van manager binnen automatiseringen. En verder heb ik een aantal vrijwillige 
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functies die eigenlijk allemaal wel iets in de  breedste zin van het woord met flora en fauna te maken 
hebben. Ik ben sinds 2009 lid van de Roosendaalse Lijst. Zit sinds maart 2010 in de gemeenteraad, 
de laatste tien jaar als vice-fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst. En in 2014 ben ik door de 
toenmalige raad van deze gemeenteraad ben ik gekozen tot vice-voorzitter van deze gemeenteraad. 
En wat dat inhoudt onder andere heeft u van de eigenlijke voorzitter kunnen horen. Ik heb deze rol 
met plezier vervuld de afgelopen vier jaar. Ik heb van uw zijde daar ook op een aantal gelegenheden 
complimenten voor gekregen, waarvoor mijn dank. Ik had mijzelf in 2014 ten doel gesteld om op een 
drietal punten verbeteringsstappen te zetten, vanzelfsprekend in samenwerking met raadsleden uit u 
fracties dat waren: Imago Roosendaalse politiek, procesverbetering en politiek dichter bij onze 
inwoners brengen. En in mijn schriftelijke motivatiebrief die wat uitgebreider is kunt u nalezen tot welke 
resultaten dit heeft geleid. Maar er mag ook geconcludeerd worden ook uit die brief, maar u weet dat 
dat er nog stappen te zetten zijn. En ik zou graag die vervolgstappen zetten, natuurlijk wederom 
samen met u. De rol van plaatsvervangend voorzitter is niet enkel het indien nodig vervangen van de  
eigenlijke voorzitter van de gemeenteraad, maar eigenlijk gaat veel meer inspanning zitten in de 
andere voorzittersrollen van Commissies en Werkgroepen die je als gevolg van het plaatsvervangend 
voorzitterschap oppakt en dat vergt tijd, veel tijd. Welke ik gelukkig in voldoende mate heb en zal 
blijven hebben. Het vergt ook het vermogen om boven partijen te staan, ook boven je eigen partij. Het 
doet mij deugt dat mij nooit is verweten, niet dat ik het idee had maar, het is mij ook nooit verweten dat 
ik een voorzitter ben van welke Commissie of Werkgroep dan ook die de eigen politieke kleur van 
invloed laat zijn bij het vervullen van de rol van de voorzitter. En ik let daar ook sterk op. We komen uit 
een verkiezingsperiode waar vanzelfsprekend veel accent ligt op de verschillen tussen de politieke 
partijen en hun partijprogramma’s. Maar ik hoop weer snel de overeenkomsten te gaan zoeken en 
vinden in deze gemeenteraad. Immers buiten de verkiezing om zijn wij in de ogen van de inwoners 
geen verzameling van politieke partijen, maar veel eerder een bestuursorgaan voor de gemeente 
Roosendaal en wel het hoogste. De afgelopen vier jaar heb ik samen met u veel verandering mogen 
brengen in hoe we als gemeenteraad opereren. Maar vaak was dat uit efficiëntie-overwegingen en ik 
wil graag met u de uitdaging aan om meer out of the box te denken en daar ook de juiste acties aan te 
verbinden. En dan gaat het niet zozeer om de regeltjes volgen maar juist denken vanuit een blanco 
situatie en je dan afvragen welke van die regels echt nodig zijn en of bijdragen aan doelen die de raad 
zichzelf stelt. Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij had de afgelopen vier jaar en ik hoop dat 
vertrouwen ook nu weer te krijgen. Dank u wel. 
 
<Een luidt applaus klinkt vanuit de zaal>. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Gabriëls. Ik kijk even naar de leden van u raad heeft iemand 
behoefte om een nadere vraag aan de heer Gabriëls te stellen naar aanleiding van zijn inleiding? Dat 
is niet het geval. Dan bent u duidelijk geweest. Dank u wel. Ik vraag naar voren de heer Heeren van 
de fractie van de VLP.  
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, vier jaar geleden ben ik gekozen in de 
raad, ik ben 7 jaar lid van de VLP en 4 jaar als actief raadslid deel mogen nemen. De meeste of ja 
tenminste, ja de meeste want er zijn er 18 die blijven zitten, die kennen mij. Die kennen mij als iemand  
denk ik die minder woorden gebruikt, probeert kort van stof te zijn. Ik heb een brief een geschreven 
waarin ik kort en duidelijk samengevat heb waarom ik van mening ben dat ik een goede kandidaat zou 
zijn voor voorzitter van de raad. En hier wilde ik het ook kort laten, omdat jullie allemaal de brief 
hebben gelezen en ja ik wens jullie veel sterkte met stemmen dadelijk. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren. Ook hier geldt… Ja, u mag klappen. 
 
<Vanuit de zaal klinkt applaus>. 
 
De VOORZITTER: Een uwer behoefte om een nadere vraag aan de heer Heeren te stellen naar 
aanleiding van zijn betoog? Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan tenslotte in de kandidaten de heer 
Wezenbeek van de fractie van de VVD. 
 
De heer WEZENBEEK: Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn naam is Jac Wezenbeek, maar ik ben 
bang dat ik dat niet iedereen hoef uit te leggen na 12 jaar raadlidmaatschap en 48 jaar, 50 jaar hier 
rondlopend in de binnenstad van Roosendaal, lijkt me dat niet meer nodig. Maar die vraag wil ik nog 
steeds graag beantwoorden als mensen nog willen weten wie ik ben. Ik ga niet beginnen over mezelf 
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maar, ik ga beginnen over de eerste spreker meneer Gabriëls. Meneer Gabriëls is een fantastisch 
voorzitter geweest, plaatsvervangend voorzitter geweest van de raad, fantastisch voorzitter geweest 
van de Agendacommissie.  Ik heb er fantastisch mee samengewerkt alle lof voor meneer Gabriëls en 
ook nog zeg ik erbij dat is een herhaling van iemand anders. Dat ga ik dadelijk wel zeggen, waar ik 
nou mee ga beginnen wat ben je toch sympathiek Cor. Ik zeg nou Cor. Snapt iemand waar ik naartoe 
ga? Het is een speech die begint van Theo Maassen over Mengvoeders United, ik ga niet naar het 
eind toe van ik schiet je kapot ofzo… Nee, dat is maar een grapje. Maar ik wilde even zeggen nog, ik 
spreek ook echt uit dat ik diep respect heb voor het werk wat de heer Gabriëls de afgelopen vier jaar 
gedaan heeft. Sterker nog in het Raadstestament dat nu op tafel komt binnenkort, of het is er al ik 
weet het niet precies, maar we hebben in de laatste Agendacommissie duidelijk vastgesteld allemaal 
wij zitten in meerdere Commissies, even kijken wat ik wilde zeggen, het was gewoon de leukste 
Commissie en dankzij ons allemaal in die Commissie. Dankzij de griffie, maar ook dankzij het 
schitterende voorzitterschap van de heer Gabriëls. Dat is een begin om aan te geven van Theo 
Maassen, ga ik niet zo afmaken Cor. Dan ga ik even iets over mezelf, vier jaar geleden was ik ook 
kandidaat voor deze functie en toen heb ik de eerste Agendacommissie verteld ook tegen andere 
mensen al eerder dat ik diep teleurgesteld was, heel diep teleurgesteld dat ik het niet geworden was. 
Maar dat kan, dat hoort in de politiek als je niet gekozen wordt dan kun je diep teleurgesteld zijn en 
dat was ik toen. Ik was al 8 jaar in die raad en toen, ik denk, nou ja ik had al ik denk 7 jaar was ik 
Commissievoorzitter geweest. Dus men wist wel dat ik een beetje voorzitterschap aan kon. Maar ik 
werd het nog niet. Dus nogmaals ik zeg ik was diep teleurgesteld. Nu na 12 jaar raadswerk ga ik 
waarschijnlijk, ik zeg nogmaals waarschijnlijk het zal wel zo zijn, aan mijn laatste periode beginnen in 
deze raad. En ik hoop die laatste periode heb ik ooit wel eens in de verkiezing gezegd af te sluiten als 
wethouder. Als er dat wel of niet in zit dat maakt nu ligt in ieder geval de functie voor 
plaatsvervangend Commissie, plaatsvervangend voorzitter van de raad. Ik ga de raadsleden en een 
aantal mensen kennen mij natuurlijk nog niet, wel van naam waarschijnlijk. Maar ik ga toch de 
raadsleden en de partijen vragen om toch met alle respect voor de heer Gabriëls toch op mij te 
stemmen. Ik hoop op uw wijsheid en op uw steun. Dank u wel. 
 
<Vanuit de zaal klinkt applaus>. 
 
De VOORZITTER: Zijn er nog vragen vanuit u raad aan de heer Wezenbeek? Dat is niet het geval. 
Dank u wel. Dan gaan wij schriftelijk stemmen en nou dat gaan we eerst, ik kan het wel gaan uitleggen 
dat allerlei dingen nog zouden gebeuren maar dan neem ik u mee stap voor stap. Wat wij nu als fase 
1 gaan doen is u krijgt een formulier uitgereikt met daarop de drie kandidaten. En voor iedere 
kandidaat staat een vakje dat kunt u aankruisen. U kunt één keuze maken. Dus als u er twee of drie 
invult dan is het ongeldig. Dus maak een keuze uit die drie die naar uw oordeel de plaatsvervangend 
raadsvoorzitter moet zijn en mocht het zijn dat in deze eerste ronde… Het is heel belangrijk, want we 
gaan stemmen, zeg ik ook tegen de nieuwe raadsleden dan moet je niet met elkaar praten, want 
maak je een fout dan heeft de voorzitter het niet gedaan. Als in deze eerste ronde een kandidaat 16 
stemmen haalt, dat is de absolute meerderheid gelet op het aantal aanwezige raadsleden namelijk 34, 
de heer Goossens is afwezig zoals u weet, dan geldt dat. Mocht dat het geval zijn nu al in die eerste 
ronde dat die kandidaat daarmee is gekozen door u tot plaatsvervangend voorzitter. En we gaan dan 
kijken straks hoe de uitslag is. Dus u kunt nu uw voorkeur kenbaar maken en dan worden de papieren 
zo weer opgehaald. Wij gaan de griffier en ik wij gaan eerst tellen hoeveel er zijn binnengekomen. Ja, 
we hebben er 31 binnen en dat klopt gelet op het feit dat de Commissievoorzitters niet meestemmen. 
Dan gaan wij vervolgens de namen noemen.  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
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De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren 
 
De VOORZITTER: Wij gaan tellen. De uitslag is als volgt de heer Gabriëls heeft 23 stemmen 
uitgebracht gekregen, de heer Heeren 7 en de heer Wezenbeek 1. Dat betekent in deze eerste ronde 
dat overtuigend is gekozen tot plaatsvervangend raadsvoorzitter de heer Cor Gabriëls. Gefeliciteerd. 
 
<Vanuit de zaal klinkt applaus>. 
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5. Bemensing diverse commissies 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door naar agendapunt 5. Dat kent een aantal onderdelen a, b, c, d. 
Het eerste is dat is voor de toeschouwers, de toehoorders worden de diverse Commissies die wij in de 
gemeente kennen, de gemeenteraad kennen die moeten worden bemenst en daar moeten ook leden 
voor worden benoemd. Dat hoeft niet met een schriftelijke stemming zoals zojuist en er zijn ook 
voordrachten al onderling afgesproken binnen de politieke partijen de fracties. Dus dat zullen 
gevoeglijk hamerstukken kunnen zijn, maar we gaan het zien.  
 
a. Voorstel 17 Benoeming leden Agendacommissie 
De VOORZITTER: De eerste Commissie, agendapunt 5.a is die van de benoeming van de leden van 
de Agendacommissie en die leveren tevens de commissievoorzitters in een zeker rouleerschema en 
daarvoor hebben zich gekandideerd de heer Wilbert Brouwers van de VLP, de heer Jac Wezenbeek 
VVD, Mevrouw Inge Raaijmakers, Roosendaalse Lijst, mevrouw Nicole Roeken van het CDA. Kunt u 
hiermee instemmen. Dat? De heer Wezenbeek? Ja een beetje harder praten maar dan is het te doen. 
 
De heer WEZENBEEK: Gezien de vorige uitslag lijkt het me verstandig om mij terug te trekken als 
kandidaat van deze Commissie. 
 
De VOORZITTER: Ja, als kandidaat van deze Commissie. Ja, ik dacht dat u zei van Commissies, 
maar van de Agendacommissie? Ja. Ik kijk even naar u raad misschien meer in het bijzonder de 
fractie van de VVD. Noopt dat tot een andere kandidatuur? Ik kijk even naar de fractievoorzitter, de 
heer Van den Beemt? Anderen van u raad nog die zeggen ach het is lente waarom niet? 
Ja, de voorzitter houdt er altijd een beetje de lol in. Meneer? Niets voor u? Het hoeft niet want we 
kunnen ermee rondkomen met drie hoor, dat is geen punt maar in het kader van zwak, ziek, misselijk 
vakantie is het wel... Nou ja is het nu niet dan misschien een volgende raadsvergadering als u toch 
nog denkt van nou ik heb er nog eens over nagedacht en met mijn fractie over gesproken, eens een 
nachtje over geslapen. Dat kan altijd nog. Maar dan begrijp ik dat u voor nu in ieder geval akkoord 
bent met de heer Brouwers en de dames Raaijmakers en Roeken. Dat heb ik goed. Dat heb ik goed. 
Aldus.  
 
b. Voorstel 18 Benoeming leden Auditcommissie 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de benoeming van de leden van de Auditcommissie, daarvoor 
hebben zich gekandideerd mevrouw Klaar Koenraad van de fractie van GroenLinks, mevrouw Evelien 
van der Star-Deijkers fractie VLP, meneer René van Ginderen fractie CDA, de heer Peter Raijmaekers 
van de fractie van de Roosendaalse Lijst, de heer Karim Ahlalouch van de fractie van de PvdA en de 
heer Harm Emmen van de fractie van D66. Bent u hiermee akkoord? Dat is het geval. Bij hamerslag 
bent u in die Commissie benoemd. 
 
c.  Voorstel 19 Benoeming leden Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
De VOORZITTER: Vervolgens gaan we naar de Commissie benoeming van de leden Commissie 
Onderzoek Geloofsbrieven dat zijn voor de mensen in de zaal dat is een Commissie die bekijkt, die 
hebben gisteren heel hard gewerkt, of toe te treden raadsleden voldoen aan een aantal juridische 
eisen, integriteitskwesties, enzovoort. En die kijken kan deze kandidaat worden toegelaten tot lid van 
de raad. En dat noemen wij dan nou ja vrij ingewikkeld Commissie Onderzoek Geloofsbrieven. Dat is 
het beetje het werk wat die belangrijke Commissie doet. Daarvoor hebben zich gekandideerd de heer 
Martijn Verbeek fractie VLP, de heer Sebastiaan Hamans fractie CDA, mevrouw Yvonne de Beer-van 
Kaam fractie Roosendaalse Lijst, mevrouw Karin Suijkerbuijk-Ader fractie ChristenUnie en de heer 
Alex Raggers van de fractie van D66. Bent u daarmee akkoord? Dat is het geval. Bij deze vastgesteld.  
 
d. Voorstel 20 Benoeming leden Vertrouwenscommissie 
De VOORZITTER: En last but not least, de benoeming van de leden van de Vertrouwenscommissie. 
Ook dat wat is dat nou weer voor een club? Dat is een club waar ik heel veel van hou, want die gaan 
over de benoeming en herbenoeming van de burgemeester. Daarvoor hebben zich gekandideerd, de 
heer De Regt van de ja een-tweetje, de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst, de heer Van Gestel 
van de fractie van de VLP, de heer Van den Beemt fractie VVD, de heer Breedveld fractie CDA, 
mevrouw Koenraad fractie GroenLinks, mevrouw Maas-Cleeren fractie SP, de heer Yap fractie PvdA, 
de heer Raggers D66, de fractie Nieuwe Democraten mevrouw Bozkurt en de fractie van de 
ChristenUnie mevrouw Suijkerbuijk-Ader, dat zijn ook tevens de fractievoorzitters. Ik zeg het even die 
qualitate qua ook meteen het Presidium vormen. En het Presidium is een club die vergadert over de 
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huishoudelijke gang van zaken in de gemeente die niet per se in de gemeenteraad hoeft te worden 
besproken. Kunt u akkoord gaan met de benoeming van deze leden in de Vertrouwenscommissie? 
Dat kunt u allemaal. Dan geef ik daar een ferme klap op.  
 
6. Sluiting  
De VOORZITTER: Dan zijn wij als ik het goed zie toe aan het einde van deze feestelijke 
raadsvergadering. U kunt uw dierbaren zo meteen feliciteren er staat ook een hapje en drankje hier 
net buiten de zaal voor u klaar. De fotograaf die is er, die zit al daar in het hokje te zweten. Dat hokje 
heet zaal 11. Hij wil graag een foto van u maken en de BN DeStem wordt mij geschreven, wil graag 
van alle nieuwe, nieuw benoemde raadsleden samen en dat zal dan daar kunnen, van u een foto 
maken voor morgen in de krant. Zodat u vanaf dat moment geen minuut meer rustig over straat kunt. 
De raadsvergadering is gesloten.  
 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.15 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 8 mei 

2018 

De griffier,                                                         De voorzitter,  


