
Waarde collega’s,


Tijdens de recente raadstweedaagse in Sint-Michielsgestel hebben we allemaal de fijne energie van de 
nieuwe raad kunnen voelen. De ambitie om onszelf als gemeenteraad blijvend te verbeteren. Om te blijven 
gaan voor een nog betere gemeente voor onze inwoners. We hebben vastgesteld op welke gebieden we 
ons willen gaan richten en welke richting we op gaan. Die doelen kunnen we alleen samen bereiken.


Ik heb genoten van de dynamiek tijdens de tweedaagse. Van de combinatie van het enthousiasme van 
nieuwe raadsleden en het nog steeds brandende vuur van de raadslieden met vier, acht, twaalf of zestien 
jaar ervaring, van het griffieteam en de deelname van onze burgemeester.


We willen allemaal op de best mogelijke manier ons steentje bijdragen om van Roosendaal, uiteraard 
inclusief de vijf mooie dorpen, een zo fijn mogelijke gemeente te maken. Een mooie gemeente om in op te 
groeien, te leren, te studeren, te werken, te ondernemen, te recreëren, te genieten en te leven.


Daar steken velen nog veel meer tijd en energie in. Onze inwoners zelf, vele organisaties, verenigingen, 
ondernemers, onze ambtenaren, de griffie, het college van B&W en wij, de vijfendertig raadsleden. Een 
goede en prettige samenwerking is daarbij heel belangrijk. Alleen zo krijgen we het beste resultaat. Alleen 
zo blijven we ook zelf het meest gemotiveerd.


Alle 35 raadsleden hebben in dit proces dezelfde taak. Ongeacht onze achtergrond of ideologie. We zijn 
gekozen voor hetzelfde doel. We zijn allemaal raadslid van en voor Roosendaal. Daarnaast zijn er nog 
enkele extra functies binnen de gemeenteraad die we als raadsleden zelf vervullen. Van fractievoorzitter tot 
commissie-voorzitter, van lid van de werkgevers-commissie tot lid van de audit-commissie. En de functie 
van plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Die laatste functie zou ik graag de komende jaren 
willen vervullen, voor en namens ons allen.


De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad is ‘gewoon’ een van de vijfendertig raadsleden, met 
extra taken. En juist die taken vind ik interessant en uitdagend. Ik wil graag actief meehelpen aan de 
transformatie van onze raad naar waar wij zelf willen zijn. Wat we hebben toegezegd tijdens de verkiezingen 
en hebben uitgewerkt op de tweedaagse. Meer betrokkenheid van onze inwoners, meer participatie, meer 
openheid, transparantie en goede communicatie. De uitdaging aangaan om de gemeenteraad nog meer en 
krachtiger in positie te brengen. Door bestuurlijke vernieuwing, door kaders te stellen en het aanpassen van 
onze eigen reglementen. Dat alles in fijne samenwerking door alle partijen heen. De functie van 
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad is partij neutraal, is objectief.


Wat breng ik mee om deze functie te kunnen vervullen? In mijn andere functie bij de Luchtmacht heb ik 
ervaring op het gebied van leidinggeven, tot aan een squadron van meer dan honderd personen. Ik heb 
ervaring op het gebied van verandermanagement, van het transformeren van afdelingen. Ik zit jaarlijks vele 
vergaderingen voor bij Defensie en ook sollicitatiecommissies. Ik heb ervaring in internationale 
werkverbanden en uitzendingen. 


Ik heb ondertussen ook acht jaar ervaring als gemeenteraadslid in Roosendaal bij zowel een kleinere als 
een grotere partij. Ik ben vier jaar fractievoorzitter geweest en heb daarmee reeds ervaring in het presidium. 
Ik heb deel uitgemaakt van twee commissies binnenstad, inclusief de voorzittersrol. Ik heb samengewerkt 
met raadsleden door heel Noord-Brabant en met Tweede Kamerleden in Den Haag. Kortom, relevante 
bagage om ook deze uitdagende en mooie rol te kunnen gaan vervullen.


Het lijkt mij een eer om alles wat we zelf in gang hebben gezet in het kader van de bestuurlijke vernieuwing 
te blijven aanwakkeren inclusief de samenwerking door alle partijen heen. Ik heb jullie daarbij ook nodig. Ik 
zou dankbaar zijn voor jullie steun en vertrouwen.


Alex Raggers



