
 

 

Heerle, 17 september 2020 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
In de Roosendaalse gemeenteraad heeft de plaatsvervangend voorzitter een rol die bepaald 
verder gaat dan ceremonie of het leiden van vergaderingen. Kijkend naar de taken, eisen en 
vaardigheden die door onze raad zijn vastgesteld kan de plaatsvervangend voorzitter een taak 
krijgen op verschillende gebieden, waarvan ik er enkele wil benoemen: adviseren van de voorzitter 
van de gemeenteraad en het presidium over besluitvormingsprocessen; vorm en inhoud geven 
aan het werkgeverschap van de griffier; initiëren en ondersteunen van vernieuwingsprocessen van 
de raad. 
 
Leden van de gemeenteraad werken in een omgeving waar verschillende rollen en 
omstandigheden het krachtenspel vormen. In de tijd dat ik raadslid heb mogen zijn heb ik daar 
ruime ervaring mee opgedaan. ‘Gewoon’ raadslid in coalitie en oppositie, fractievoorzitter in 
oppositie en coalitie, twee procedures in een vertrouwenscommissie, twee geslaagde en een niet 
geslaagde periode aan de onderhandelingstafel. Harde woorden, heen én weer, maar ook steun 
voor elkaar, door alle partijlijnen heen. Mijns inziens ben ik hierdoor gegroeid. Onafhankelijkheid 
ten opzichte van de fractie lijkt me een van de belangrijkste voorwaarden om het werk te kunnen 
doen slagen, daar ben ik mij terdege van bewust, en eigenlijk vind ik dat ook juist een heel 
aantrekkelijk vooruitzicht. Daarom durf ik mij beschikbaar te stellen voor de functie van 
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. 
 
Sinds 2006 ben ik raadslid, sinds 2008, toen wij onze oudste zoon ontmoetten, werk ik parttime, 
drie dagen, in een professionele omgeving waar veel vertrouwen en ruimte gegeven wordt. Dat 
geeft me, samen met de avonden (twee voor de rugbysport, de andere voor de politiek) de tijd die 
nodig is. Tevens maak ik deel uit van een fractie die bereid en in staat is (politiek gevoelige) 
onderwerpen van mij over te nemen, en die begrijpt (of dat snel zal gaan begrijpen) dat de 
onafhankelijkheid van de plaatsvervangend voorzitter een gegeven is. 
 
Tot op heden is het mijn taak of taakopvatting geweest invloed uit te oefenen, te sturen. De 
plaatsvervangend voorzitter mag zeker suggesties doen, meedenken, maar is voor alles dienend. 
Natuurlijk hoop ik accenten te kunnen leggen. Denk aan de kwaliteit van het debat, ruimte voor 
andere meningen en geluiden, een duidelijkere taakverdeling tussen college en raad, en laten we 
nu eens echt proberen meer to-the-point te vergaderen. Maar, de raad bepaalt, u geeft richting aan 
de werkzaamheden van uw plaatsvervangend voorzitter. 
 
Voor twee onderwerpen echter zal ik bij voortduring (vooral buiten de schijnwerpers, wellicht is dat 
effectiever) aandacht vragen: integriteit en inclusiviteit. Wat dat eerste betreft, raadsleden kunnen 
laten zien dat vrienden of bekenden geen streepje voor hebben, dat iedere vereniging, buurt of 
dorp gelijk is. Naar mijn mening mogen we elkaar daar vaker aan herinneren. En wat het tweede 
betreft, vooral ook als vader van twee adoptiezoons uit Zuid-Afrika, zie en voel ik de zorgen die 
velen hebben, maar die niet iedereen begrijpt. Daar mogen we elkaar meer ondersteunen, of 
misschien soms ook aansporen, om het goede te doen. 
 
Als mijn informatie juist is hebt u een ruime keuze voor de invulling van de vacature, en dat is 
mooi. Kies voor de persoon die het best past bij uw ideeën, ben ik dat niet, kies dan niet voor mij, 
daar is niemand bij gebaat. Mocht de meerderheid wel voor mij kiezen, dan geeft u me niet iets dat 
ik graag wil, maar dan draagt u me iets op dat ik belangrijk vind. 
 
Met hartelijke groet, 
Jeroen van den Beemt 


