
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

De raad wordt middels dit voorstel gevraagd om een plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden te 
benoemen. Ter ondersteuning voor de kandidaatstelling en de daaraan gelieerde selectieprocedure, 
zijn de specifieke taken en competenties in dit voorstel opgenomen.   
 
Voorstel: 
 
De raad wordt voorgesteld om uit zijn midden, met inachtneming van de in dit voorstel 
aangegeven taken, competenties en de daarvoor ontworpen selectieprocedure, een raadslid tot 
plaatsvervangend voorzitter van de raad te benoemen. 
 
 
2. Aanleiding  
In artikel 77 lid een van de gemeentewet staat aangegeven dat bij verhindering of ontstentenis van 
de burgemeester “het voorzitterschap van de raad wordt waargenomen door het langstzittende lid 
van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats 
door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming 
belasten”. In de raadsvergadering van 28 september 2006 is besloten om gebruik te maken van deze 
laatste wettelijke bepaling. Het plaatsvervangend voorzitterschap wordt daardoor niet automatisch 
neergelegd bij het oudste raadslid in anciënniteit, specifieke daarvoor opgestelde criteria zijn voor de 
raad het uitgangspunt van de selectie.  
 
3. Motivering / toelichting   
De aanbevelingen uit het rapport ”Aangelegd om in vrijheid samen te werken” (december 2004), 
opgesteld door de commissie Leemhuis in 2006, is mede aanleiding geweest tot het initiatiefvoorstel 
van de SP-fractie om aan het begin van iedere bestuursperiode, op grond van een zorgvuldige 
selectie, een plaatsvervangend voorzitter van de raad te benoemen. 
 
De plaatsvervangend voorzitter van de raad dient in een positie gebracht te worden om met 
voldoende gezag de raad goed voor het voetlicht te brengen in het interne samenspel met het 
college en in extern verband met zijn partners.  
 
De volgende taken en eisen worden aan een plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad 
gesteld:  
 
Taken van de plaatsvervangende voorzitter: 

• Vervangt de voorzitter in zijn afwezigheid tijdens de gemeenteraadsvergaderingen; 

• Vervult bij afwezigheid van de burgemeester het voorzitterschap van het presidium dan wel 
andere hiervan afgeleide commissies ad-hoc;  

• Adviseert de voorzitter van de gemeenteraad en het presidium over de 
besluitvormingsprocedures; 

• Representeert de raad zowel intern als extern; 

• Is voorzitter van de Inspraakbijeenkomsten van de raad; 

• Is voorzitter van de Agendacommissie; 

• Geeft vorm en inhoud aan het werkgeverschap van de griffier; 

• Initieert en ondersteunt vernieuwingsprocessen van de raad; 

• Adviseert de voorzitter, griffier en individuele raadsleden gevraagd en ongevraagd.  
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Eisen aan en vaardigheden van een plaatsvervangend voorzitter: 

• Heeft ruime ervaring met het leiden van politieke vergaderingen; 

• Beschikt over vaardigheden om een raadsvergadering goed te leiden. Dit vraagt om een gedegen 
kennis van het reglement van orde en het in staat zijn om het debat te stimuleren en te leiden. 
Hierdoor draagt hij/zij bij aan het organiseren van een goed besluitvormingsproces; 

• Is dualist en heeft oog voor de belangen van de raad; 

• Kan zich tijdens de raadsvergadering maar ook tijdens andere raadsmomenten  in zijn/haar rol 
als plaatsvervangend voorzitter onafhankelijk opstellen ten opzichte van de individuele 
(fractie)standpunten, belangen en politieke opvattingen. Hij/zij is in staat om, ook in de eigen 
fractie, deze onafhankelijke opstelling waar te maken en uit te dragen; 

• Vervult in nauwe samenwerking met de burgemeester en de griffier een spilfunctie in het 
bestuurlijke krachtenveld;  

• Hij/zij heeft politiek-bestuurlijk gewicht ten opzichte van het presidium, de burgemeester als 
voorzitter van de raad en van het college; 

• Beschikt over de benodigde tijd; 

• Heeft representatieve en communicatieve vaardigheden. 
 
De wervingsprocedure: 
Voor de werving van kandidaten zijn de volgende stappen voorzien: 
 
1. Op 29 september 2022 vinden de vrije verkiezingen voor de functie “plaatsvervangend 

voorzitter” plaats.  
2. Van geïnteresseerde raadsleden wordt verwacht dat zij zich zo spoedig mogelijk met een 

schriftelijke motivatie aan de raad te presenteren;  
3. Tijdens de raadsvergadering op 29 september 2022 krijgen de kandidaten kort de gelegenheid 

zich nader te presenteren aan de raad;  
4. Raadsleden kunnen de kandidaten kort nadere vragen stellen over motivatie en profiel;  
5. De stemming volgt per stembriefje.  
 

De volgende raadsleden hebben zich voor deze positie kandidaat gesteld: 

• Alex Raggers (VLP) 

• Jac Wezenbeek (Vitaal Liberaal) 

 
De motiveringen van de kandidaten zijn als separate bijlagen gevoegd. 
 


