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Betreft: sollicitatie naar de functie van plaatsvervangend voorzitter van de Raad  
 
Aan de leden van de gemeenteraad te  Roosendaal 
p/a griffie@roosendaal.nl 
 
 
Zeer geachte mede raadsleden, 
 
Zoals u wellicht weet ga ik mijn vijfde raadsperiode in van vier jaar. Vijf keer ben ik 
met voorkeurstemmen in de raad gekozen. Met andere woorden ik word al ruim zestien 
jaar gewaardeerd in de Roosendaalse samenleving, zoals ook in de raadszaal, mede 
door mijn voorzitterschap van de commissies en als lid van de agendacommissie. Ik 
ben nu de nestor van de raad. In een aantal gemeenten is de nestor ook de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad. In Roosendaal wordt de plaatsvervanger 
gekozen. Ik wil graag die taak van plaatsvervangend voorzitter op mij nemen. 

Ik besef dat de plaatsvervangend voorzitter een bescheiden, maar belangrijke bijdrage 
kan leveren aan het bewaken van de integriteit en de kwaliteit van de lokale 
besluitvorming. 

Ook meen ik, dat de rolverdeling tussen de plaatsvervangend voorzitter, de griffier en 
de burgemeester belangrijk is, aangezien zij elkaar regelmatig treffen over het reilen 
en zeilen van de gemeenteraad. Uit onderzoek van De Tilburg University -in opdracht 
van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden- blijkt echter dat de vicevoorzitter 
niet voor niets met enige regelmaat wordt aangeduid als een belangrijke 
sparringpartner van de burgemeester, of juist als check op diens functioneren als 
raadsvoorzitter. De griffier en de vicevoorzitter kunnen eveneens elkaars functioneren 
versterken: “De vicevoorzitter heeft niet zozeer de functie van vicevoorzitter, maar is 
'het gezicht van de raad' naar binnen en naar buiten, samen met de griffier. Doordat 
ze dit samen oppakken is er sprake van neutraliteit en behouden ze draagvlak en 
vertrouwen.” 
 

Vier periodes  (zestien jaar) heb ik met veel plezier de raadscommissies mogen 
voorzitten. Ik deed het graag en had er erg veel voldoening in en heb er veel van 
geleerd. Ook in de agendacommissie heb ik veel ervaringen mogen opdoen. 

Omdat ik graag voor de functie van plaatsvervangend voorzitter van de raad in 
aanmerking kom, hoop ik dat mijn profiel uw interesse zal wekken. Aan de eisen die 
worden gesteld kan ik, naar ik meen, ruimschoots voldoen. 

Ruime ervaring in het leiden van politieke vergaderingen is er zeker, vaardigheden om 
de raadsvergadering te leiden lijken mij geen probleem. Ik heb zeker belangstelling 
voor de raad en natuurlijk ben ik dualist.  

 



Dat ik mij onafhankelijk op kan stellen, heb ik de afgelopen zestien jaar wel bewezen 
in de commissievergaderingen. Ik ga graag de uitdaging aan om met de burgemeester 
en de griffier een spilfunctie te vervullen in het Roosendaalse en (West-) Brabantse 
krachtenveld. 

De benodigde tijd daarvoor kan ik vrijmaken, daar ik ruim zes jaar geleden mijn laatste 
horecabedrijf heb verkocht.  

Ik laat mijn representatieve en communicatieve vaardigheden -na ruim 48 jaar 
horecaondernemer te zijn geweest- graag over aan uw beoordelingen. 

Ik zou het een eer vinden wanneer uw raad mij zou kiezen als plaatsvervangend 
voorzitter. 

Kortom, ik wil mij graag kandideren voor de functie. 

Uiteraard ben ik bereid om mondeling in de raadsvergadering één en ander nader toe 
te lichten en/of uw vragen te beantwoorden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jac Wezenbeek 

 

 

 

 


