
 

 

Motivatie sollicitatie Plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad van Roosendaal 
 
Soms krijg je een herkansing in het leven die je eigenlijk niet wil krijgen. Ik verloor enige maanden 
geleden nipt de verkiezing van Sanneke Vermeulen. Zij was enthousiast die functie voor vier jaar 
te gaan vervullen. Het werden helaas maar vier maanden. We weten allemaal de trieste reden 
waarom. Sanneke wordt nu wethouder, ook een mooi ambt. Dat maakt dat we als raad wel een 
nieuwe plaatsvervangend voorzitter moeten kiezen. 
 
Mijn motivatie van destijds staat nog. Zoals de energie die ik voelde tijdens de tweedaagse in Sint-
Michielsgestel om onszelf als gemeenteraad blijvend te verbeteren. Weet u het nog? Ik wel. Blijven 
gaan voor een nog betere gemeente voor onze inwoners. We hebben vastgesteld op welke 
gebieden we ons willen richten, waarheen we willen gaan. Die doelen bereiken we alleen samen. 
Met het enthousiasme van de ondertussen al niet meer zo nieuwe raadsleden en het nog steeds 
brandende vuur van de raadslieden met vier tot zestien jaar ervaring. 
 
We willen allemaal op de best mogelijke manier ons steentje bijdragen om van Roosendaal, 
uiteraard altijd 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 recreëren, te genieten, te leven. 
 
Daar steken veel mensen nog veel meer tijd en energie in. Onze inwoners zelf, onze ambtenaren, 
de griffie, het college van B&W en wij: de vijfendertig raadsleden. Een prettige samenwerking is 
daarbij heel belangrijk. Alleen zo krijgen we het beste resultaat en blijven we allemaal ook zelf het 
meest gemotiveerd. Positieve energie. 
 
Alle 35 raadsleden hebben in dit proces dezelfde taak, ongeacht onze achtergrond of ideologie. 
We zijn gekozen voor hetzelfde doel. We zijn allemaal raadslid voor Roosendaal. Daarnaast zijn er 
nog enkele extra functies binnen de gemeenteraad die we als raadsleden zelf vervullen. De functie 
van plaatsvervangend voorzitter wil ik nog steeds graag vervullen. 
 
Die 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. Meer betrokkenheid 
van onze inwoners, meer participatie, meer openheid, transparantie en goede communicatie. De 
uitdaging aangaan om de gemeenteraad nog meer 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. 
 
Wat breng ik mee om deze functie te kunnen vervullen? Ik heb 31 jaar ervaring bij Defensie, van 
leidinggeven aan kleine teams tot een squadron van 100 personen. Ook op staf- en bestuurlijk 
gebied, op het gebied van verandermanagement, van het transformeren van afdelingen. Ik zit 
jaarlijks tientallen vergaderingen voor. Ik ben als veteraan trots op mijn ervaring in internationale 
missies in Afghanistan, de Verenigde Arabische Emiraten en op de Golanhoogte.  
 
Ik heb inmiddels acht en een half jaar ervaring als gemeenteraadslid in Roosendaal bij zowel een 
kleinere als een grotere partij. Ik ben vier jaar fractievoorzitter geweest en heb daarmee ervaring in 
het presidium. Ik heb deel uitgemaakt van diverse commissies van de raad, inclusief de 
voorzittersrol. Ik heb samengewerkt met raadsleden door heel Noord-Brabant en Tweede 
Kamerleden in Den Haag. 
 
Het lijkt mij een eer om de functie van plaatsvervangend voorzitter van ons raad te vervullen. Ik 
kan u een ding beloven: de komende vier jaar blijf ik raadslid, voor de post van wethouder krijgen 
ze mij niet uit deze mooie raad. Dat moet ik de zelfbenoemde wethouder van gastvrijheid nog 
maar horen beloven. 
 
Ik zou dankbaar zijn voor uw steun en vertrouwen. 
 
Alex Raggers 


