
Kandidaatstelling Cor Gabriëls 
 
Beste raadsleden, beste collega’s, 
 
In andere organisaties komt het ook steeds vaker voor dat je gevraagd wordt om te 
solliciteren op je eigen functie die je tot op dat moment vervulde (alleen bestaat het 
sollicitatiecomité dan niet uit 34 personen). 
 
Je kunt het als vervelend ervaren maar ik denk dat zo’n proces prima is om je te 
stimuleren na te denken over wat je hebt gedaan in die rol en wat je wilt gaan doen in 
die rol. Als ik de taken en eisen voor de vacature plv. voorzitter gemeenteraad lees 
dan doet het mij deugd dat eigenlijk al die aspecten wel op de een of andere manier 
aan de orde zijn gekomen voor mij gedurende de afgelopen 4 jaar. Plezierig is ook te 
kunnen constateren dat gedurende die 4 jaar op deze rol geen enkele negatieve 
opmerking is ontvangen door mij. Wel enkele tips bedoeld als opbouwende kritiek, 
maar die zijn bij mij altijd van harte welkom, niemand heeft alle wijsheid in pacht. 
 
Met maar liefst 17 raadsleden die vanaf nu hun eerste raadsperiode starten en nog 
veel zichzelf eigen moeten maken is het wenselijk dat de plv. voorzitter ruime 
ervaring heeft en gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan raadsleden.  
 
Ik heb niet vaak de voorzitter van de gemeenteraad hoeven te vervangen. Dat mag 
meer frequent voorkomen wat mij betreft maar keerzijde is dat er dan meestal een 
serieuze reden is die dat weer minder wenselijk maakt.  
Er zijn wel andere rollen die verbonden zijn aan het vicevoorzitterschap die wel 
frequent zijn en die heb ik de afgelopen 4 jaar met plezier vervuld. Een goed 
voorbeeld daarvan is het voorzitterschap van de Agenda Cie. elke vrijdagochtend.  
Bij de laatste Agenda Cie. vergadering concludeerden alle leden unaniem dat dit een 
van de leukste commissies was maar ook een commissie die in het uitvoering van 
het veranderingsproces van onze besluitvormingscyclus essentieel is geweest om 
alles in goede banen te leiden. Met geen enkel dossier meer te agenderen in de 
laatste 2 weken voor 21 maart blijkt ook hoe effectief er is gewerkt door deze 
commissie, speciaal woord van dank daarvoor aan de commissie voorzitters en 
griffier en haar medewerkers die dit samen met mij voor elkaar kregen. 
 
Voor alle rollen gelieerd aan het plaatsvervangend voorzitterschap geldt dat je eigen 
politieke kleur nooit van invloed mag zijn op hoe je die rollen uitvoert. Ik ken geen 
voorval waarin dit in twijfel getrokken werd. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je als 
voorzitter vooral dienend moet zijn. Enkel als je alle leden van een werkgroep of 
commissie op gelijkwaardige manier laat participeren in debatten en komt tot 
gewogen besluiten doe je wat je van een onpartijdig voorzitter mag verwachten.  
Pas als je als werkgroep of commissie tot een besluit gekomen bent, mag je daar als 
voorzitter mee naar buiten komen.  
 
Er kunnen momenten zijn dat je als plv. voorzitter ook extern de raad representeert, 
maar ook dan dien je dat politiek kleurloos te doen en altijd het gemeenschappelijk 
belang van de gemeenteraad als bestuursorgaan strak in acht te houden. 
 
De reden waarom ik mij in 2014 kandidaat stelde was 3-ledig en eigenlijk zijn die 
redenen ook nu weer voor mij bepalend voor mijn kandidatuur. Ik loop ze even langs.  



1. Imago van Roosendaalse politiek 
Het lage opkomstpercentage 21 maart j.l. laat ons concluderen dat de interesse in 
het meebesturen van onze mooie gemeente nog niet veel gegroeid is. Hoewel 35 
volksvertegenwoordigers en een college hun uiterste best doen om voor Roosendaal 
de best mogelijke besluiten te nemen is behalve tijdens inspraakmomenten de 
belangstelling nog steeds niet groot. Enkel als het om controversiële dossiers gaat 
lijken de inwoners geïnteresseerd in het proces dat voorafgaat aan het uiteindelijke 
raadsbesluit. Onbekend maakt onbemind, we maken wel stappen om onze inwoners 
meer te betrekken (Burgerakkoord bijvoorbeeld) maar er is nog een weg te gaan. Ik 
wil het imago van de raad graag verder ontwikkelen, samen met u. 
 
2. Procesverbetering 
Er is door de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing waarvan ik voorzitter was 
behoorlijk gesleuteld aan de cyclus voorafgaande aan de besluitvorming. Het is mij 
gelukt om de input van alle fracties te combineren tot een goed werkende methodiek 
die de verbeterpunten die we bij aanvang zochten ook gebracht heeft.  
Naast het waar nodig en mogelijk versnellen van besluitvorming zodat we bestuurlijk 
krachtiger kunnen zijn is er ook veel aandacht gegeven aan hoe we dat doen 
inclusief laagdrempelige inspraakmogelijkheden voor onze inwoners. In de 
eindrapportage zoals besproken in het Presidium is na te lezen welke verbeteringen 
al gerealiseerd zijn, maar er zijn zeker nog meer verbeterpunten die ik graag in de 
komende periode samen met vertegenwoordigers van alle 10 fracties wil uitwerken.  
 
Als voorzitter van de werkgroep Raadhuis heb ik samen met een aantal fracties 
uitvoering gegeven aan de Motie Toekomstbestendig Huis van de Democratie. Naast 
essentiële vervangingsinvesteringen is ook besloten tot een andere opstelling in de 
raadszaal die het met elkaar debatteren positief zal beïnvloeden. In de aanloop naar 
21 maart ontstond een pauzering maar graag zou ik die uitvoering gedurende 2018 
weer in gang zetten. 
 
In mijn rol als voorzitter van de Vertrouwenscommissie hebben we een andere 
aanpak geïntroduceerd in het proces rondom de herbenoeming van de 
burgemeester. In het meer recente evaluatiegesprek is gekozen voor een meer 
interactieve werkwijze. Beide aanpakken hebben geleid tot een vlekkeloos verlopen 
proces waar ik met gepaste trots op terug kijk. 
 
3. Politiek dichter bij de inwoner brengen 
Dit derde punt komt het duidelijkst tot uiting in het onderdeel Inspraak tijdens 
Raadsavonden. Het is een ideaal contact moment van politiek en inwoners of 
organisaties van inwoners. Neemt niet weg dat we nog steeds het streven naar 
minder vergaderen en meer de wijk of het dorp ingaan moeten naleven, de 
toenadering tussen politiek en inwoners moet immers van beide kanten komen. Maar 
we kunnen daar wellicht wel meer faciliteren om die inwoners te verleiden, er zijn het 
laatste jaar al een aantal out-of-the-box ideeën naar voren gekomen die ik graag met 
een werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 2.0 oppak en uitwerk.  
 
  



Mijn ambitie wordt ook gevoed door de wens dat we meer als raadslid optrekken de 
komende 4 jaar en wat minder als fractielid. We hebben een gezamenlijke (of je nu in 
de coalitie of oppositie zit) verantwoordelijkheid die zich niet laat opsplitsen naar 
kleur hoewel politieke nuances natuurlijk altijd zullen blijven bestaan, en dat is maar 
goed ook, er moet iets te kiezen blijven.  
 
Een verbonden samenleving is een sterke samenleving, een persoonlijk motto dat ik 
graag uitdraag omdat onze raad niet boven of naast de Roosendaalse samenleving 
moet staan, maar er midden in. 
 
Als plaatsvervangend voorzitter zet ik me hier graag voor in en ik hoop dat u mij 
daarvoor de kans zult geven!  
 
En niet onbelangrijk: deze rol of eigenlijk rollen voer je uit naast je reguliere 
fractiewerk, dat betekent dat je daar veel extra tijd beschikbaar voor moet hebben. 
Mijn functies in het bedrijfsleven hebben mij altijd de flexibiliteit gegeven om middels 
een scherpe prioriteitstelling de extra politieke rollen op mij te nemen. Op dit moment 
ben ik mij aan het oriënteren op een nieuwe baan waarbij deze flexibiliteit een 
belangrijke rol speelt en medebepalend is bij welke organisatie of welk bedrijf ik zal 
gaan werken. 
 


