
Roosendaal, 12 mei 2022 

 

Betreft: Motivatiebrief voor de functie plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Met deze brief wil ik u graag mijn motivering kenbaar maken voor de functie als plaatsvervangend 

voorzitter van de raad van onze mooie gemeente Roosendaal. Naast het lezen van de 

functiebeschrijving heb ik goede gesprekken gevoerd met voormalig plaatsvervangend voorzitter Cor 

Gabriëls en Evelien van der Star om een goed én realistisch beeld te krijgen van de rol. De 

gesprekken met hen heb ik als plezierig en waardevol ervaren. Het heeft mijn enthousiasme om naar 

deze vacante functie te solliciteren nog sterker bevestigd. Bovendien meen ik aan de eisen en 

vaardigheden te voldoen welke bij de rol als plaatsvervangend voorzitter horen. 

De eigenschappen die voor mij een voorwaarde zijn om deze functie goed te vervullen zijn: 

onafhankelijkheid, het zijn van een verbinder, toegankelijk en integer zijn. In mijn dagelijkse werk als 

senior projectmanager ICT bij netbeheerder Enexis toon ik deze competenties om mijn rol goed uit te 

voeren. Tevens heb ik in de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal én in de raadswerkgroep 

Bestuurlijke Vernieuwing laten zien dat ik mijzelf onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van mijn 

(fractie)standpunten. Daarnaast heb ik in mijn tijd als individuele topsporter ontdekt dat een 

prestatie altijd een teaminspanning is. Als we gezamenlijk als gemeenteraad mooie stappen willen 

zetten, dan is samenwerking en verbinding hebben met elkaar essentieel om dit te laten slagen. In de 

rol als plaatsvervangend voorzitter zie ik hier een mooie uitdaging weggelegd om dit samen met u op 

te pakken. 

Bovendien vind ik het belangrijk dat we zaken die goed gaan, zo blijven doen, dat wij goede 

veranderingen die reeds in gang zijn gezet voort blijven zetten en dat wij daar waar nodig 

vernieuwing toebrengen. Een van de uitdagingen die ik in de gemeenteraad zie om aan te pakken, 

zoals benoemd tijdens de Raads2Daagse, is om de rol en positie van de gemeenteraad te 

professionaliseren. Hierbij kunt u denken aan de kwaliteit van het debat, een effectieve 

vergaderdiscipline en een heldere taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college. In de 

raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing is reeds de basis gelegd voor deze professionaliseringsslag, 

zoals het aanpassen van het Regelement van Orde van de gemeenteraad. Door het continu toetsen 

van dit document de afgelopen twee jaar heb ik veel kennis hiervan opgedaan. Echter, we hebben 

met zijn allen tijdens de Raads2Daagse geconstateerd dat deze uitdagingen er nog steeds zijn en 

prioriteit hebben. 

Vanuit mijn studie Communicatie- en Informatiewetenschappen heb ik geleerd dat alles valt of staat 

met goede communicatie. Als ik terugdenk aan die tijd, dan hadden deze docenten helemaal gelijk.   

Als plaatsvervangend voorzitter van de raad wil ik graag bijdragen aan de goede communicatie 

tussen fracties onderling. Als plaatsvervangend voorzitter zou ik graag een bijdrage willen leveren om 

het ‘oppositie-coalitie denken’ tegen te gaan en als één gemeenschappelijke raad te functioneren in 

onze controlerende en kaderstellende rol. Tevens denk ik graag out-of-the-box om creatieve 

oplossingen te bedenken ten aanzien van hoe we als gemeenteraad onze rol naar de inwoners toe 

kunnen oppakken. De bestuurlijke vernieuwing die we graag willen, zal gepaard gaan met meer 

betrokkenheid vanuit onze zijde naar de inwoners toe. 



De functie als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad neemt veel tijd en energie in beslag. 

Hier ben ik mij bewust van. Ook vind ik het belangrijk dat deze functie niet halfslachtig wordt 

uitgevoerd. Ik ben bereid om hierin de benodigde tijd te investeren en voor de volle 100% mezelf 

hiervoor in te zetten.  

 

Mocht u nog vragen hebben over mijn motivering, dan ben ik vanzelfsprekend bereid om u van de 

gevraagde informatie te voorzien.  

 

Met hartelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

Sanneke Vermeulen 
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