
Sollicitatiebrief vice-voorzitter Gemeenteraad van Roosendaal 

 

 

Aan de leden van de Raad van Roosendaal; 

Na lang en, zoals dat zo mooi heet, ampel beraad, heb ik de beslissing genomen om me te 

kandideren voor het vice-voorzitterschap van de Gemeenteraad van Roosendaal.  

Een belangrijke stap, een stap naar inhoud en vervulling van een belangrijke rol binnen de 

Gemeenteraad.  Een rol op de achtergrond, een rol in ons midden, een rol die niet gaat over de 

inhoud van het debat, maar over het debat op zichzelf. 

Deze keuze is er een met ambitie. Niet de ambitie om morgen de wereld te veranderen, maar 

met de ambitie om te zorgen dat door alle raadsleden het raadswerk zo goed mogelijk kan 

worden vervuld. Zodat de ambities van de Raad als geheel een stap dichterbij komen. 

Een vice-voorzitterschap is meer dan ambassadeur, meer dan alleen het invallen als 

raadsvoorzitter. De taken die bij het vice-voorzitterschap horen zijn wijdverbreid en divers. 

Daarin past een bescheiden rol als Raadslid, om optimaal het vertrouwen te kunnen genieten 

van de gehele Raad. Dus zo neutraal mogelijk. 

In de afgelopen vier jaar heb ik op de diverse momenten en wijze laten zien dat ik een goede 

bijdrage kan leveren aan het vervullen van  voorzittersrollen met uiteenlopende opdrachten: 

Als voorbeelden kan ik hierin noemen:   

 het voorzitterschap van de Werkgroep Vernieuwde Werkwijze waarin getracht is om 

uitwerking  te geven aan  het Raadstestament 2010,  

 het voorzitterschap van de commissie omgeving en uit hoofde van deze functie tevens 

lid van de agendacommissie:  

 het voorzitterschap van de commissie fractiehuis,  

 medeorganisator van wijkbezoeken  

 het voorzitterschap van de commissie kaderstellen. 

In deze rollen heb ik met name getracht om:  

 een bijdrage te leveren aan het  creëren van hernieuwde inzichten die bij kunnen dragen 

aan  de Gemeenteraad 2.0. ; 



 mijn verantwoordelijkheid als raadslid te nemen en niet weg te kijken maar actief de 

rollen op te pakken ; 

 een bijdrage te leveren aan het raadstestament voor de komende periode;  

 de reglementen en verordeningen evenwichtig toe te passen  

 zo optimaal mogelijk de Gemeenteraad te faciliteren, op zowel inhoudelijke terreinen als 

ook op het invulling geven aan diverse  rollen zoals het kaderstellen; 

De ervaringen die heb opgedaan,  hebben me geleerd dat discipline en voldoende tijd en ruimte 

nodig is om snel te kunnen schakelen.  Na overleg met zowel het thuisfront als mijn werkgever 

is er geen belemmering om alle dagen van de week en alle uren van de dag voor u, als Raad, 

klaar te kunnen staan. De steun vanuit het thuisfront maar ook zeker het werk is een belangrijke 

om de juiste hoeveel tijd en aandacht te kunnen spenderen aan de invulling van de taken als 

vice-voorzitter. 

Wat mij nog rest is u te benoemen dat ik het plaatsvervangend voorzitterschap niet aan wil gaan  

vanuit noodzaak of plichtsbesef, maar juist vanuit ambitie. De Ambitie om wat goed gaat, goed 

te laten gaan en dat wat beter kan, te verbeteren.  

Ik hoop dat u mij het vertrouwen wil geven  om uw vice-voorzitter te mogen zijn? 

Met vriendelijke groet, 

Arwen van Gestel 

 

 

 

  


