
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad. 
 
Hierbij mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor de functie van plaatsvervangend voorzitter 
van de gemeenteraad te Roosendaal. 
 
Na 4 jaar ervaring in de gemeenteraad heeft men mij leren kennen als een man van de regeltjes, zo 
ook de regeltjes van het reglement van orde. Niet politiekgekleurd, maar lezen wat er staat en 
daarnaar handelen.  
 
Regels zijn voor mij de weg die wij uitgestippeld hebben en wensen te volgen. De breedte van de weg 
is de ruimte die we soms moeten nemen om de regels op een pragmatische manier toe te kunnen 
passen.  
 
Graag ga ik de uitdaging aan om hier in de rol als plaatsvervangend voorzitter, vorm aan te geven. 
 
Momenteel werk ik 32 uur per week bij een werkgever waar ik deze uren flexibel kan invullen. Mocht 
de raad mij deze functie toevertrouwen, dan zal ik per direct een extra vrije dag per week opnemen 
en 24 uur per week gaan werken zodat ik ruim voldoende tijd aan de functie van plaatsvervangend 
voorzitter kan besteden. 
 
Wat wil ik bereiken in deze functie? 
In de afgelopen periode zijn de vergaderschema’s van de raad behoorlijk op de schop gegaan. Het 
gevolg; een snellere besluitvorming en een verhoogde werkdruk, presentiedruk voor de raadsleden.  
Deze werkdruk/presentiedruk zou ik graag iets verminderen. Zodat wij meer tijd krijgen voor meer 
inwonertijd. Contacten met de samenleving, maar ook de mogelijkheid voor ons om de 
maatschappelijke bijdrage te leveren waar veel van ons zich voor inzetten. Het zal geen grote schade 
toebrengen aan de gewenste snellere besluitvorming, belangrijker is een goede besluitvorming 
waarbij inhoudelijke behandeling en een goede informatiepositie van de Raad voorop staat. Snelheid 
is daarbij geen argument, maar een gewenst effect.  
 
Daarnaast zou ik de raad graag motiveren om afhankelijk van het onderwerp meer zichtbaar te zijn in 
de stad en dorp. Duidelijk en goed communiceren met inwoners als Raad en het zou goed zijn als we 
de inwoners kunnen uitleggen wat we als Gemeente willen bereiken.  
 
De controlerende taak van de raad neem ik zeer serieus. Voor mij betekent dit ook dat besluiten die 
in het verleden genomen zijn, best getoetst mogen worden of de uitvoering na een bepaalde periode 
ook nog voldoet aan de door de raad gestelde kaders. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Heeren 
VLP 


