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Samenvatting 

De opdracht tot het onderzoek 

De colleges van Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom hebben opdracht gegeven om een concreet voorstel voor te bereiden over samenwerking op terrein van de 
bedrijfsvoering. Het onderzoek dat hiertoe de afgelopen maanden is uitgevoerd, had de volgende doelstelling: ‘Besluitvorming van de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom over de vraag of de samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering kan worden 
geïntensiveerd en zo ja, voor welke aandachtsgebieden en op welke wijze’. De opdracht tot het onderzoek is bekrachtigd op 5 november 2013 met de ondertekening van een 
intentieverklaring door de drie colleges. 
 
Aan de colleges van burgemeester en wethouders moet advies gegeven worden over de wijze waarop samenwerking kan worden vormgegeven (geïntensiveerd), de te zetten 
vervolgstappen en kaders, de meest kansrijk geachte juridische vorm, en een voorstel voor de aanpak van de volgende fase (opstellen bedrijfsplan). Op basis van het advies 
kunnen de colleges besluiten over de go/no go van het project in de volgende fase. 

Conclusies 

Dit onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over de verbeterkansen die de drie gemeenten in de samenwerking zien en welke verworvenheden de organisaties vast willen 
houden. Ook is inzicht verkregen in welke ontwikkelingsfase de drie bedrijfsvoeringsorganisaties zich bevinden, wat hun sterke en ontwikkelpunten zijn en welke ‘best 
practices’ worden onderkend. Deze informatie levert een vrij gedetailleerd beeld op van de drie organisaties en de concretisering van de invulling van de samenwerking. In de 
werkdocumenten zijn deze gegevens opgenomen. De ondernemingsraden zijn geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. 
 
Motieven voor samenwerking  De geesten zijn rijp voor samenwerking 

Het onderzoek heeft op de motieven’ kwaliteit, klantgerichtheid, het voorkomen van kwetsbaarheid, het verbeteren van continuïteit en kostenefficiency, een groot 

aantal feiten en argumenten opgeleverd die een positief advies onderschrijven. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de geesten (van medewerkers, leidinggevenden 

en klanten) rijp zijn voor verdergaande samenwerking. Dit is een belangrijke basis voor elk verandertraject. Conclusie is dat er een voedingsbodem is voor 

samenwerking. Het is van belang om in het vervolgtraject enerzijds de ‘flow’ vast te houden en voortvarend door te gaan in het proces en anderzijds de zorgvuldigheid 

vast te blijven houden. 

 Samenwerking heeft meerwaarde (5 K’s) 
Samenwerking leidt tot efficiency- en kwaliteitsverbetering, waardoor meer slag- en innovatiekracht ontstaat. De kwetsbare functies kunnen gezamenlijk worden 

ingevuld, waardoor risico’s worden weggenomen. Samenwerking biedt verbeteringsmogelijkheden met name ten aanzien van het efficiënt en doelmatig inrichten van 

processen. De continuïteit wordt hierdoor gegarandeerd. Samenwerking zal ook een verbetering betekenen in de klantgerichtheid. Door samenvoeging van systemen 

en het (flexibel) gebruik van de bestaande gemeentelijke accommodaties en nieuwe werkvormen kan efficiënter gewerkt worden (kostenefficiency). De 

bovengenoemde verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in een organisatie met een gelijke omvang van de huidige drie bedrijfsvoeringsorganisaties. 
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Visie op de organisatie 
Tijdens het onderzoek is veel input verzameld over de vraag ‘hoe geef je de samenwerking organisatorisch vorm?’ Op basis van deze input is eerst beschreven waar de 
samenwerkingsorganisatie van is en welke motieven en uitgangspunten er zijn voor de sturing, inrichting en cultuur van de samenwerkingsorganisatie. Dit resulteert in de 
volgende adviezen.  Het overgrote deel van de werkvelden en werkzaamheden kan in de samenwerking worden ondergebracht. Tijdens de fase van het opstellen van het bedrijfsplan zal 

hieraan een concrete uitwerking worden gegeven. 

 Het ontwikkelen van beleid en kaders voor de gemeentelijke organisaties vraagt een gezamenlijke organisatie die dicht bij zijn klanten blijft en goed op hen is ingespeeld. 

Dit kan het best gegarandeerd worden wanneer sprake is van een beperkt aantal samenwerkende gemeenten en aansturing plaatsvindt vanuit de ambtelijke organisaties, 

onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke gemeentesecretarissen. Werkzaamheden die zich lenen voor standaardisering / uniformering kunnen op termijn op 

grotere schaal worden georganiseerd / uitbesteed.  

 Eén organisatievorm waarbij alle bedrijfsvoeringsfuncties worden ondergebracht in een zelfstandige organisatie sluit het beste aan bij de geformuleerde uitgangspunten en 

motieven. De samenwerkingsorganisatie moet als het ware een onderdeel vormen van ieder van de drie gemeentelijke organisaties. Dit vraagt enerzijds om een flexibele / 

wendbare organisatie die kan ‘meebewegen’; anderzijds moet de organisatie wel zo worden uitgelijnd dat gestuurd kan worden op de vijf K’s. De wendbaarheid, 
robuustheid en soliditeit worden in deze organisatievorm maximaal geborgd. In het bedrijfsplan worden zaken als de sturingsfilosofie en inrichting verder uitgewerkt.  

 Er zijn twee juridische vormen die zich lenen voor de samenwerkingsorganisatie: Voor de uiteindelijke juridische vorm heeft de bedrijfsvoeringsorganisatie (een 

gemeenschappelijke regeling die naar verwachting medio 2014 / begin 2015 wettelijk beschikbaar komt) de voorkeur, en – om op tijdelijke basis snel te kunnen starten – 

kan een projectstructuur met als basis een overeenkomst worden gebruikt. 

 

Quick wins 
Op het terrein van de bedrijfsvoering werd op een aantal terreinen al samengewerkt (bijvoorbeeld salarisadministratie). Daarnaast zijn ook tijdens het onderzoek stappen gezet 
(bijvoorbeeld samenwerking controllers op het terrein van de transities). Geadviseerd wordt de beschreven ‘quick wins’ in samenwerking op te pakken bij aanvang van de 
volgende fase. De ‘quick wins’ voor wat betreft aansturing en verantwoordelijkheid onderbrengen in de lijnorganisatie. Monitoring en terugkoppeling via de projectorganisatie. 
 
Aanpak volgende fase: opstellen bedrijfsplan en implementatieplan 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt voorgesteld om verder te gaan met de volgende fase: het opstellen van een bedrijfsplan en implementatieplan. In hoofdstuk 5 
wordt hiertoe een voorstel voor een aanpak gedaan. Ingegaan wordt op de doelstelling, verwachte resultaten, de projectstructuur, invulling medezeggenschap, een 
beschrijving van de verwachte risico’s en een planning. 
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Advies 

1. In te stemmen met de conclusies van het ‘eindadvies van het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen de 

gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom’: 
a. Tijdens de fase van het bedrijfsplan een afkadering en planning te maken ten aanzien van het onderbrengen van werkvelden in de samenwerking. Op 

voorhand geen werkvelden uit te sluiten. 

b. Te kiezen voor één zelfstandige organisatievorm onder aansturing & verantwoordelijkheid van de gemeentesecretarissen. 

c. Als uiteindelijke juridische vorm te opteren voor de bedrijfsvoeringsorganisatie (op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen) en – op tijdelijke basis 

om snel te kunnen starten – te kiezen voor een projectstructuur op basis van een overeenkomst. 

2. De samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering verder te gaan concretiseren door het opstellen van een bedrijfsplan en een implementatieplan. Hiertoe: 

a. De projectstructuur in stand te houden en de stuurgroep de opdracht te verlenen. 

b. Een bedrijfsplan voor de samenwerking op te laten stellen, waarin is opgenomen een doorrekening van keuzes en effecten (personeel, overhead, 

huisvesting, ICT ), een concrete uitwerking van de gevolgen op het gebied van transitie, frictie en desintegratie (voor de te vormen organisatie en voor elk 

van de drie gemeenten) en een voorstel voor de verdeling van de kosten over de drie gemeenten. 

c. Een implementatieplan op te stellen voor de samenwerking bedrijfsvoering en aanhechting van de achterblijvende organisaties. 

d. Te starten met het uitvoeren van de ‘quickwins’. 
e. De opdracht en planning voor de volgende fase als opgenomen in hoofdstuk 5 vast te stellen resulterend in: 

 een concreet advies met een bedrijfsplan – oktober 2014; 

 start van de samenwerking in een werkorganisatie – oktober 2014; 

 een concreet implementatieplan (opgesteld vanuit de werkorganisatie) – januari 2015; 

 een ontwikkelaanpak te volgen bij implementatie – oktober 2014/december 2015; 

 werken met een bedrijfsvoeringsorganisatie - januari 2016. 

f. Kennis te nemen van de gesignaleerde risico’s en beheersvoorstellen; 

g. Per gemeente een werkbudget van € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor de volgende fase. 
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1. Inleiding 
 
Onze omgeving verandert. Maatschappelijke en technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De herinrichting van het bestuurlijk landschap is in volle gang 
(decentralisaties en inrichtingsvraagstukken spelen). Gemeenten willen dicht bij hun burgers blijven en merken dat nieuwe ontwikkelingen telkens om een andere schaal en 
omvang vragen. In samenwerkingsverbanden wordt gezocht naar de juiste schaal en omvang voor de taken. Gemeenten ontwikkelen zich om daar optimaal invulling aan te 
geven naar regie- en netwerkgemeenten. Ook op het terrein van bedrijfsvoering kunnen gemeenten het niet meer alleen. Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zien 
elkaar van oudsher als natuurlijke partners. De geografische ligging en culturele overeenkomsten maken dat de gemeenten elkaar hebben opgezocht om samen de 
uitdagingen van nu en de komende jaren in een samenwerkingsorganisatie bedrijfsvoering aan te gaan. 
De ontwikkelingen in de omgeving vragen om een samenwerkingsopzet die enerzijds hecht en sterk is, maar anderzijds voldoende wendbaar om ook toekomstige 
veranderingen het hoofd te kunnen bieden. 
 
In mei 2013 hebben de colleges van de drie gemeenten de gemeentesecretarissen opdracht gegeven om een concreet voorstel voor te bereiden over de samenwerking op de 
bedrijfsvoering. De samenwerking op dit terrein is bedoeld als volgende stap in de intensivering van de samenwerking tussen de drie gemeenten en zal een bijdrage leveren 
aan het versterken van de uitvoeringskracht van de gemeenten. De colleges onderschreven op 5 november 2013 een intentieverklaring waarmee zij de wens om te komen tot 
samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering hebben vastgelegd en waarmee de basis werd gelegd voor het opstellen van dit advies. De colleges benadrukken dat de 
samenwerking niet wordt gezien als opmaat naar gemeentelijke herindeling.  
 
Bij de uitvoering van dit project is gebruik gemaakt van het afwegingskader en –beslisproces ‘Anders doen’ van de gemeente Woensdrecht. In werkdocument III (plan van 
aanpak) treft u een kort overzicht aan van het doorlopen proces.  

Leeswijzer 

Conform het afwegingskader en –beslisproces ‘Anders doen’ is er de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de samenwerking op het 
terrein van de bedrijfsvoering tussen de drie gemeenten te intensiveren. De doelstelling van het onderzoek was: ‘Besluitvorming van de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom over de vraag of de samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering kan worden 
geïntensiveerd en zo ja, voor welke aandachtsgebieden en op welke wijze’. 
 
In de hoofdstukken 2 t/m 4 nemen we de lezer mee in uitkomsten van het onderzoek. Tijdens het onderzoek is steeds het adagium ‘vorm volgt inhoud’ gevolgd. In hoofdstuk 2 
worden dan ook eerst de gezamenlijke motieven voor de samenwerking geschetst. Vervolgens geven we in hoofdstuk 3 antwoord op de vraag hoe aan de samenwerking vorm 
gegeven kan worden. Achtereenvolgens wordt daarbij beschreven wat de gezamenlijke organisatie doet, welke uitgangspunten gelden voor sturing, inrichting en cultuur en een 
onderbouwing van de organisatievorm en de juridische vorm. In hoofdstuk 4 worden de quick wins benoemd waarmee – vooruitlopend op de geformaliseerde samenwerking – 
al een aanvang kan worden gemaakt. Hoofdstuk 5 beschrijft de opdracht voor de volgende fase, waarin het bedrijfsplan en implementatieplan opgesteld moeten worden, 
alsmede de risico’s en beheersmaatregelen. Elk hoofdstuk wordt in een blauw kader afgesloten met een conclusie en advies.  
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2. Motieven voor samenwerking 
 
Nut en noodzaak om te komen tot versterking van de uitvoerings- en ontwikkelkracht kunnen we onderbouwen met meer specifieke motieven om te gaan samenwerken. In dit 
onderzoek is gewerkt met vijf, door elk van de drie gemeenten, genoemde motieven voor samenwerking:  Leidt samenwerking tot verbetering van kwaliteit? 

 Leidt samenwerking tot verbetering van klantgerichtheid?  

 Levert samenwerking een bijdrage aan het verminderen van kwetsbaarheid? 

 Levert samenwerking een bijdrage aan het verbeteren van continuïteit?  

 Heeft dit geen negatieve gevolgen op de kostenefficiency?  

Dit alles is onderzocht en wordt positief beantwoord. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten en risico’s. Die treft u verderop in dit rapport aan voorzien van voorgestelde 
beheersmaatregelen. Hieronder zijn samengevat de conclusies weergegeven, die overigens worden onderbouwd in een werkdocument.  
  Kwaliteit: 

o In de ‘dedicated’ werkomgeving die ontstaat, worden meer mogelijkheden geboden voor verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van 

medewerkers. Dit biedt meer ontwikkel- en mobiliteitsmogelijkheden, maar ook verbetering van inzetbaarheid op taken en talenten; 

o De omvang van de organisatie en uitnutting van synergie geven meer ontwikkelmogelijkheden, slag- en innovatiekracht; 

o Toegewijde, competente professionals functioneren als partner bij ontwikkelingen in de organisaties. Hierdoor kan meer resultaatgericht worden gewerkt; 

o De basis van de samenwerkende organisaties zal op orde zijn voorafgaand aan de samenwerking, tenzij dit niet mogelijk is. Dan gebeurt dit in de nieuwe 

organisatie (maatwerk). 

 

 Klantgericht: 

o Klanten zijn: burgers, instellingen, bedrijven (extern) en meer direct: gemeenteraden, colleges, secretarissen, commissies, managers en medewerkers 

(intern); 

o Door professionalisering van consulentschap en advies ontstaat een verbeterde ondersteuning van bestuur, directie en managers; 

o De sturingsinformatie en het analytisch vermogen verbeteren waardoor beter anticiperen op ontwikkelingen mogelijk is; 

o De klantondersteuning en klantgerichtheid zal verbeteren door eenduidige processen maar er blijft maatwerk voor couleur locale. De samenwerking zal zich 

gedragen als onderdeel van elk van de drie samenwerkende organisaties. Adviseurs zijn aanwezig en aanspreekbaar in elk van de organisaties; 

o Er vindt verzakelijking met een ‘human touch’ plaats. Dit betekent, elkaar aanspreken en het behouden van voeling met de cultuur (van de organisaties), 

goede verhoudingen en informele contacten; 

o ‘De geesten zijn rijp voor samenwerking’ (klanten, medewerkers en leidinggevenden). 
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 Verminderen kwetsbaarheid: 

o De kwetsbaarheid van zogenoemde ‘stand alone’ functies wordt opgeheven; 
o Er ontstaat een robuuste en solide organisatie die goed en efficiënt kan anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving. 

 

 Verbeteren continuïteit: 

o Door het ontstaan van een grotere pool medewerkers; 

o Door het efficiënt en doelmatig inrichten van processen en (ICT-)systemen kan de basis beter op orde worden gehouden; 

o Doordat de samenwerkingsorganisatie aantrekkelijk werkgeverschap biedt en daardoor beter op personele problemen en ontwikkelingen kan inspelen.  

 

 Kostenefficiency: 

o De samenwerking brengt verbeteringen ten aanzien van bedrijfsvoering, maar de bedrijfsvoering wordt niet duurder; 

o Verdergaande digitalisering, de introductie van nieuwe werkvormen en het gezamenlijk gebruik van ICT en huisvesting ontstaat een positief effect op de 

kosten ontwikkeling; 

o Er ontstaan meer sturingsmogelijkheden (kosten/kwaliteit/continuïteit/ resultaat). De norm is de beste balans tussen kwaliteit en kosten; 

o Zonodig gaat de kost voor de baat uit. Om de samenwerking goed mogelijk te maken zal er op onderdelen moeten worden geïnvesteerd. 

 

Over het algemeen blijkt dat motieven aansluiten bij de uitgangspunten en kaders zoals die door de gemeenten zijn meegegeven. Uitgangspunten en kaders die nog niet 

specifiek in dit hoofdstuk ter sprake kwamen, komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.  

 

Verwacht wordt dat samenwerking leidt tot efficiency- en kwaliteitsverbetering, waardoor meer slag- en innovatiekracht ontstaat. Ook kunnen de kwetsbare functies (die elk van 

de drie organisaties kent) gezamenlijk worden ingevuld, waardoor risico’s worden weggenomen. Samenwerking biedt verbeteringsmogelijkheden met name ten aanzien van 

het efficiënt en doelmatig inrichten van processen, waardoor de basis goed op orde kan worden gehouden. De continuïteit verbetert. Uit het onderzoek blijkt dat samenvoeging 

van organisaties ook een verbetering zal betekenen voor de klantgerichtheid. Door samenvoeging van systemen en het (flexibel) gebruik van de bestaande gemeentelijke 

accommodaties en nieuwe werkvormen kan efficiënter gewerkt worden (kostenefficiency). De bovengenoemde verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in een organisatie 

met een gelijke omvang van de huidige drie bedrijfsvoeringsorganisaties. 

Ook is tijdens het onderzoek de verwachting uitgesproken dat samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering kan dienen als vliegwiel voor samenwerking op andere 

terreinen tussen Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom. 
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Conclusie & advies: 

De argumenten en motieven van kwaliteit, klantgerichtheid, het voorkomen van kwetsbaarheid, het verbeteren van continuïteit en kostenefficiency onderschrijven nut en 
noodzaak om te komen tot samenwerking. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de geesten (van medewerkers, leidinggevenden en klanten) rijp zijn voor verdergaande 
samenwerking. Dit is een belangrijke basis voor elk verandertraject. Conclusie is dat er een voedingsbodem is voor samenwerking. Het is van belang om in het vervolgtraject 
enerzijds de ‘flow’ vast te houden en voortvarend door te gaan in het proces en anderzijds de zorgvuldigheid te blijven borgen. 
 
Samenwerking leidt tot efficiency- en kwaliteitsverbetering, waardoor meer slag- en innovatiekracht ontstaat. De kwetsbare functies kunnen gezamenlijk worden ingevuld, 
waardoor risico’s worden weggenomen. Samenwerking biedt verbeteringsmogelijkheden met name ten aanzien van het efficiënt en doelmatig inrichten van processen. De 
continuïteit verbetert. Samenwerking zal ook een verbetering betekenen voor de klantgerichtheid. Door samenvoeging van systemen en het (flexibel) gebruik van de 
bestaande gemeentelijke accommodaties en nieuwe werkvormen kan efficiënter gewerkt worden (kostenefficiency). De bovengenoemde verbeteringen kunnen worden 
doorgevoerd in een organisatie met een gelijke omvang van de huidige drie bedrijfsvoeringsorganisaties. 
 
Voorgesteld wordt om de gezamenlijke motieven voor samenwerking zoals benoemd onder kwaliteit, klantgerichtheid, verminderen kwetsbaarheid, verbeteren continuïteit, en 
kostenefficiency vast te stellen als basis voor het bedrijfsplan. 
 
 

 
3. Visie op de organisatie 
 
Nu in het vorige hoofdstuk is beschreven waarom we willen samenwerken, wordt in dit hoofdstuk – uitgaande van het adagium ‘vorm volgt inhoud’ – bekeken wat dit betekent 
voor de inrichting van de samenwerkingsorganisatie. Vanuit een inhoudelijk perspectief wordt eerst beschreven wat de samenwerkingsorganisatie gaat doen en welke 
werkvelden er in worden ondergebracht. Vervolgens komen de uitgangspunten voor sturing, inrichting en cultuur aan bod. Tenslotte wordt een advies gegeven over de 
organisatievorm en de juridische vorm. 
 

3.1 Beelden op de gezamenlijke organisatie 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende beelden op de gezamenlijke organisatie gedefinieerd: 

Wat doet de gezamenlijke organisatie? 

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisaties door het zijn van een sparringpartner voor bestuur, directie en leidinggevenden. Dit doen we 
door het opstellen van (concern-)beleid, het geven van adviezen, het leveren van ondersteuning en het voeren van control. We weten wat belangrijk is voor de klant/keten en 
anticiperen daarop. Onze werkwijze kenmerkt zich door professionaliteit, verantwoordelijkheid, zakelijkheid en betrokkenheid.  
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Hoe doet de gezamenlijke organisatie dat? 

 De werkwijze is professioneel en zakelijk;  

 De organisatie treedt op als volwaardig sparringpartner van bestuur, directie en management; 

 Er wordt waarde gecreëerd door het verbeteren van kwaliteit, klantgerichtheid, continuïteit (onder meer door het toepassen van innovaties), het verminderen van 

kwetsbaarheid, het besparen van kosten en aantrekkelijk werkgeverschap (de gezamenlijke motieven);  

 Het op elkaar aansluiten van primaire processen en ondersteunende processen. Bedrijfsvoeringsamenwerking wordt derhalve afgestemd op de ontwikkelingen die 

ook in het kader van dienstverlening (ontwikkeling KCC), de decentralisaties etc. worden doorgemaakt;  

 De organisatie wordt opgezet in één vorm waarin de aansturing wordt neergelegd bij de gemeentesecretarissen en waardoor de verantwoordelijkheid blijft geborgd via 

de reguliere bevoegdheidsstructuur (raad, college, secretaris/directie).  

Welke werkvelden komen in de samenwerking en wat blijft bij de gemeente? 

Er is onderzocht welke werkvelden in de samenwerking kunnen worden ondergebracht. Deze vraag is besproken met leidinggevenden, medewerkers en klanten. De volgende 
werkvelden zijn bekeken:  Facility en documentaire informatievoorziening (DIV); 

 Financiën; 

 Communicatie; 

 Juridische zaken; 

 Personeel & Organisatie (P&O); 

 Informatievoorziening, automatisering & datamanagement; 

 Bestuurs- en managementondersteuning; 

 Interne controle & audits. 

De conclusie is dat alle werkvelden en alle typen werkzaamheden (beleid, advies, ondersteuning en control) in de samenwerking kunnen worden ondergebracht. Tijdens de 
fase van het opstellen van het bedrijfsplan zal hieraan een verdere uitwerking worden gegeven. Met andere woorden, dan wordt een concreet voorstel gedaan over de fasering 
(welke werkvelden c.q. werkzaamheden gaan op korte termijn en welke op wat langere termijn in de samenwerking) en over de wijze van organiseren. 
 
Het ontwikkelen van beleid en kaders voor de gemeentelijke organisaties vraagt een gezamenlijke organisatie die dicht bij zijn klanten blijft en goed op hen is ingespeeld. Dit 
kan het best gegarandeerd worden wanneer sprake is van een beperkt aantal samenwerkende gemeenten en aansturing plaatsvindt vanuit de ambtelijke organisaties, onder 
verantwoordelijkheid van de gezamenlijke gemeentesecretarissen. Werkzaamheden die zich lenen voor standaardisering / uniformering kunnen op termijn op grotere schaal 
worden georganiseerd / uitbesteed.  
 
Over de werkvelden is de input voor het onderzoek opgehaald uit de drie sessies met medewerkers, de projectgroep en de stuurgroep overleggen (definities, 
aandachtspunten, best practices, verbeterkansen, een eerste afkadering van wat wel en niet in de samenwerking is onder te brengen).  
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Voor wie werkt de organisatie?  

De samenwerkingsorganisatie werkt voor de drie organisaties (Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom). 

Wat zijn de kritische succesfactoren voor de samenwerking? 

Tijdens het onderzoek zijn kritische succesfactoren naar voren gekomen die bijdragen aan een voorspoedig verloop van het samenwerkingsproces. Hoe meer aan deze 
factoren kan worden voldaan, hoe succesvoller de samenwerking vormgegeven kan worden. Het gaat om de volgende factoren:  Een goede aanhaking op de primaire processen van de drie organisaties. Bijzonder aandachtspunt daarbij is dat de advisering ‘dicht bij de klant’ vorm gegeven moet 

worden; 

 Aan cruciale processen, zoals de P&C-cyclus, worden geen concessies gedaan; 

 Eén technische infrastructuur; 

 Harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden; 

 Mensen uit de bedrijfsvoeringsfuncties nauw betrekken bij de opbouw van de samenwerkingsorganisatie / zelf doen. 

Met betrekking tot de technische infrastructuur wordt nog het volgende opgemerkt: Gemeenten hebben elk een eigen technische infrastructuur, informatiebeleid, applicaties en 
beheersvorm. Dit is een dynamisch beleidsveld waarop zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen voordoen. Tegelijkertijd is het een beleidsveld dat cruciaal is voor het al dan 
niet realiseren van de beoogde doelstellingen (kwaliteit, klantgerichtheid en kostenefficiency). In het bedrijfsplan zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden en 
verdere uitwerkingen gedaan moeten worden op het op het gebied van informatiebeleid, informatie-architectuur, technische infrastructuur en applicaties. 
 

3.2 Uitgangspunten t.a.v. sturing, inrichting en cultuur 

Uit de door de colleges meegegeven uitgangspunten en de daarna gezamenlijk beschreven beelden en benoemde motieven tekenen zich de ‘krijtlijnen’ van de te vormen 
samenwerking af. Relevant voor sturing, inrichting en cultuur zijn de volgende items:  

Sturing: 

 Sturing vindt plaats vanuit de ambtelijke organisaties. Dit betekent dat gemeentesecretarissen verantwoordelijk zijn, verantwoording afleggen langs de lijn (raad, 

college, ambtelijke organisatie) en aanspreekbaar zijn. De bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn op deze wijze geïncorporeerd. 

 Een goede sturingsfilosofie en governance zijn belangrijk. De bedrijfsvoeringsorganisatie vormt als het ware een onderdeel van ieder van de drie gemeentelijke 

organisaties (hetgeen betekent dat verantwoordelijkheden, regels maar vooral ook cultuur en filosofie moeten matchen). Dit vraagt om een flexibele / wendbare 

organisatie die kan ‘meebewegen’. Tegelijkertijd wordt de organisatie intern zo uitgelijnd (verantwoordelijkheden, sturing, processen) dat gestuurd kan worden op 

kwaliteit(-sverbetering), klantgerichtheid en goed werkgeverschap. Dit heeft gevolgen voor sturing en mogelijk ook inrichting. 

 Sturing en inrichting ondersteunen optimaal de klant / leverancier relatie. Afstemmen betekent dat de organisatie-inrichting aan moet kunnen sluiten bij de 

achterblijvende organisaties en vice versa  
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 Het maximaal inzetten op kwaliteiten van medewerkers, goed werkgeverschap en het aanbieden van aantrekkelijk werk vraagt om een organisatie inrichting en 

sturing die transparant zijn, met sturing op competenties, talenten en ontwikkeling. Medewerkers zijn verantwoordelijk, professioneel en flexibel. 

 Sturing op een consistente en eenduidige toepassing van processen. Prestatieindicatoren opnemen in proces. Verbetering via PDCA-cyclus (meten, afstemmen en 

sturen). 

Inrichting: 

 We doen samen wat samen kan en er is ruimte voor couleur locale. Dit betekent dat de inrichting en sturing zich zal richten op synergie door uniformering van 

producten, processen en waar mogelijk / noodzakelijk op de inhoud. 

 Huisvesting van medewerkers over de gemeentehuizen verdeeld. 

 Couleur locale betekent ook aanwezigheid van consulenten/adviseurs in de gemeentehuizen (dienstverlening dicht bij de klant). 

 Synergie uitnutten vraagt om één technische infrastructuur en om bedrijfsvoeringssystemen die worden samengevoegd en/of uniform worden ingericht 

(informatisering is leidend voor automatisering). Dit draagt ook bij aan het realiseren van efficiency en vermindering kwetsbaarheid. Ook functioneel beheer voor 

bedrijfsvoeringssystemen wordt vorm gegeven. 

 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk optimaliseren. 

 De basis is op orde bij aanvang van de samenwerking. Daar waar dit nog niet het geval is, wordt afgesproken hoe dit wordt gerealiseerd (maatwerk). 

Cultuur: 

 Cultuur van 3 wordt 1 van 3. De medewerkers in de bedrijfsvoeringsorganisatie voelen zich één team en gedragen zich ook zo, én ze voelen zich onderdeel van de 

gemeentelijke organisaties. De gemeentelijke organisaties beschouwen de bedrijfsvoeringsorganisatie ook als een ‘afdeling’ die hoort bij de eigen organisatie. 

 Mensen meenemen en focus aanbrengen is belangrijk. 

 Goede governance vraagt om kernwaarden die zijn afgestemd op visie en sturingsfilosofie. Dit vraagt om uniformering waar mogelijk (versus couleur locale 

anderzijds). 

 

3.3 Organisatievorm 

In welke mate past een organisatievorm bij onze uitgangspunten en motieven? Tijdens het onderzoek is gekeken naar de uitgangspunten en beelden als geformuleerd door de 
medewerkers, leidinggevenden en klanten, maar ook naar theoretische onderbouwing. Geadviseerd wordt om te kiezen voor het onderbrengen van de bedrijfsvoering in één 
organisatie, die geen onderdeel uitmaakt van de bestaande organisaties. Organisatievormen waarbij sprake is van het onderbrengen van de bedrijfsvoering in één of meerdere 
van de bestaande organisaties (Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom) vallen af. De onderbouwing van dit advies treft u aan in werkdocument I. 
 
De voorgestelde organisatievorm (één organisatie) kenmerkt zich door het ontstaan van een organisatie die in haar geheel is ingericht voor en gericht op de 
bedrijfsvoeringstaken (dedicated). Aansturing gebeurt door de drie gemeentesecretarissen. De medewerkers zijn gehuisvest in de drie gemeenten. De organisatievorm leent 
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zich goed voor het voeren van regie met aandacht voor couleur locale. Synergie en integraliteit in de bedrijfsvoering zijn binnen de organisatie te realiseren, hetgeen positief 
werkt op (kosten-)efficiency en kwaliteit. Het adaptief vermogen en de flexibiliteit zorgen voor een organisatie met innovatiekracht. Governance is goed in te vullen, al vraagt dit 
wel om voortdurende afstemming en het elkaar opzoeken van de drie gemeentelijke organisaties. Dit model kent bestuurlijk meer transparantie dan de andere modellen. De 
invulling van het ‘goed werkgeverschap’ met aandacht voor sturing op competenties en talenten is vanuit één organisatie goed te faciliteren. Dit model leent zich beter dan de 
andere modellen op effectieve prestatiemeting en daarbij de bijdrage aan het realiseren van de doelen van de achterblijvende organisaties omdat deze vanuit de 
bedrijfsvoering in afstemming met de drie gemeenten uniform in te regelen zijn en er geen belemmeringen vanuit hostende organisaties liggen. Ook het realiseren van één 
technische infrastructuur is vanuit dit model goed te organiseren. Cultuur scoort goed, hetgeen belangrijk is om focus op de werkzaamheden en integraliteit te krijgen. Kortom 
dit model voorkomt kwetsbaarheid, verbetert continuïteit en is positief ter aanzien van efficiency en autonomie. 
 
In dit model is wel nadrukkelijk aandacht nodig voor goed inregelen van de sturing door de secretarissen op de organisatie en vice versa. Dit is met name belangrijk om ervoor 
te zorgen dat de bedrijfsvoeringsorganisatie zich ook blijft gedragen als een onderdeel van ieder van de drie gemeentelijke organisaties en vice versa. Afstemming (tussen de 
drie gemeentelijke organisaties) is in dit kader cruciaal. Eventuele ontvlechtbaarheid van de organisatie is – net als bij de andere onderzochte modellen - ook in dit model 
lastig. De exit-strategie is afhankelijk van de bij oprichting/instelling gemaakte afspraken. Daarom zal dit in het bedrijfsplan nader worden uitgewerkt, rekening houdende met 
de bestuurlijke kaders. 

3.4 Juridische vorm  

De juridische organisatievorm moet maximaal de uitgangspunten ondersteunen. Ook hierbij is het adagium ‘vorm volgt inhoud’. Gelet op de overwegingen uit de vorige 
paragraaf en de overwegingen opgenomen in werkdocument II, wordt geadviseerd de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering onder te brengen in één 
organisatievorm. Dit is nog geen uitspraak over de juridische vorm. Eén organisatievorm betekent alle bedrijfsvoeringsfuncties onderbrengen in een zelfstandige organisatie die 
voor wat betreft sturing en inrichting is gericht op het optimaal ondersteunen van de drie gemeentelijke organisaties. Het moet als het ware een onderdeel vormen van ieder 
van de drie gemeentelijke organisaties. Dat besef moet wederkerig zijn. 
 
Bij een keuze voor één organisatievorm wordt geadviseerd, om bestuurlijke drukte te voorkomen, efficiency en integraliteit te bevorderen, om de aansturing en 
verantwoordelijkheid voor deze samenwerkingsorganisatie neer te leggen bij de gemeentesecretarissen, conform de nu reeds bestaande verantwoordelijkheidsverdeling  
 
De juridische vorm moet de geformuleerde uitgangspunten ondersteunen en is afgeleid van de gekozen organisatievorm. Hoewel de werkgroep ‘juridische vorm’ zich breed 
heeft georiënteerd,  blijft met name een tweetal juridische vormen over die in de fase van het bedrijfsplan kunnen worden gekozen. Het betreft dan:  De bedrijfsvoeringsorganisatie (een gemeenschappelijke regeling (GR)). Deze juridische vorm is in ontwikkeling, in het bijzonder voor bedrijfsvoeringsorganisaties. De 

Wet gemeenschappelijke regelingen moet hiervoor nog worden aangepast. Naar verwachting komt deze optie ergens medio 2014/begin 2015 beschikbaar. Wellicht 

kan deze nieuwe juridische vorm als pilot worden toegepast (dit moet nog worden uitgezocht). 

 De projectstructuur: In de inrichtingsfase is er behoefte aan een structuur, maar is de GR van de bedrijfsvoeringsorganisatie nog niet beschikbaar. Om snel te kunnen 

beginnen wordt voorgesteld om tijdelijk gebruik te maken van een projectstructuur met als basis een overeenkomst. Oefenen’ in de nieuwe organisatie binnen een 
projectstructuur biedt mogelijkheden om uit elkaar te gaan. De inrichting van de projectstructuur en de juridische consequenties daarvan worden tijdens de volgende 

fase (opstellen bedrijfsplan) uitgewerkt. 
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.  
Conclusie & advies: 

Tijdens het onderzoek is veel input verzameld over de vraag ‘hoe geef je de samenwerking organisatorisch vorm?’. Op basis van deze input is eerst beschreven waar de 
samenwerkingsorganisatie van is en welke uitgangspunten er zijn voor de sturing, inrichting en cultuur van de samenwerkingsorganisatie. Conclusies:  Alle werkvelden en werkzaamheden kunnen in de samenwerking worden ondergebracht. Tijdens de fase van het opstellen van het bedrijfsplan zal hieraan een concrete 

uitwerking worden gegeven. 

 Het ontwikkelen van beleid en kaders voor de gemeentelijke organisaties vraagt een gezamenlijke organisatie die dicht bij zijn klanten blijft en goed op hen is ingespeeld. 

Dit kan het best gegarandeerd worden wanneer sprake is van een beperkt aantal samenwerkende gemeenten en aansturing plaatsvindt vanuit de ambtelijke 

organisaties, onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke gemeentesecretarissen. Werkzaamheden die zich lenen voor standaardisering / uniformering kunnen op 

termijn op grotere schaal worden georganiseerd / uitbesteed.  

 Eén organisatievorm waarbij alle bedrijfsvoeringsfuncties worden ondergebracht in een zelfstandige organisatie sluit het beste aan bij de geformuleerde uitgangspunten 

en motieven. De samenwerkingsorganisatie moet als het ware een onderdeel vormen van ieder van de drie gemeentelijke organisaties. Dit vraagt enerzijds om een 

flexibele / wendbare organisatie die kan ‘meebewegen’; anderzijds moet de organisatie wel zo worden uitgelijnd dat gestuurd kan worden op de vijf K’s. De 
wendbaarheid, hechtheid en soliditeit worden in deze organisatievorm maximaal geborgd. In het bedrijfsplan worden zaken als de sturingsfilosofie en inrichting verder 

uitgewerkt.  

 Er zijn twee juridische vormen die zich lenen voor de samenwerkingsorganisatie: Voor de uiteindelijke juridische vorm heeft de bedrijfsvoeringsorganisatie (een 

gemeenschappelijke regeling die naar verwachting medio 2014 / begin 2015 wettelijk beschikbaar komt) de voorkeur, en – om op tijdelijke basis snel te kunnen starten – 

kan een projectstructuur met als basis een overeenkomst worden gebruikt. De exit-strategie is afhankelijk van de bij oprichting/instelling gemaakte afspraken. Daarom zal 

dit in het bedrijfsplan nader worden uitgewerkt, rekening houdende met de bestuurlijke kaders. 

Geadviseerd wordt: 
 De uitkomsten van het onderzoek zoals geformuleerd in de paragrafen 3.1 en 3.2 te gebruiken als basis voor het opstellen van het bedrijfsplan. 

 Geen bedrijfsvoeringstaken uit te sluiten voor het vervolg. 

 Te kiezen voor samenwerking in één organisatievorm, onder aansturing / verantwoordelijkheid van de gemeentesecretarissen. 

 Voor de uiteindelijke juridische vorm van de samenwerkingsorganisatie de bedrijfsvoeringsorganisatie (GR) verder te onderzoeken. Omdat deze vorm wettelijk nog niet 

beschikbaar is en de wens bestaat om snel te kunnen starten, wordt geadviseerd te beginnen met een projectstructuur op basis van een overeenkomst. De 

projectstructuur heeft een tijdelijk karakter. 
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4. Quick wins 
 
Er zijn kansen en colleges vragen om quick wins. Grote stappen zetten lijkt niet verstandig omdat de visie en richting voor de nieuwe organisatie nog niet zijn bepaald. Op 
onderdelen kunnen we snel stappen zetten. Hier kunnen we direct mee starten of zijn al gestart.  
 
Waar zijn we al mee bezig en zien we quick wins?  Datamanagement (landmeten BGT): Samenwerking biedt direct kansen en oplossingen. Door gebruik van digitale tools wordt het werk van de landmeters uit Bergen 

op Zoom minder. Steenbergen dient juist landmeters in te huren om aan verplichtingen te voldoen.   Herijken van het informatie beleid (I&A). Alle drie de organisaties hebben op dit moment de intentie om het informatiebeleid te herijken.   Functioneel beheer Corsa (I&A/ DIV). Het beheer van deze applicatie wordt door de gemeenten ieder apart gedaan. Op termijn kan er winst geboekt worden door 
samenwerking.  Salarisadministratie (P&O): op het gebied van salarisadministratie werken Steenbergen en Woensdrecht al  in een carrousel samen met Tholen. Een quick win is te 
realiseren door ook Bergen op Zoom in deze carrousel te betrekken. Daarbij kan dan ook de personeelsadministratie worden betrokken. Er bestaat kwetsbaarheid op 
dit gebied die op korte termijn te ondervangen zou kunnen zijn in het bestaande construct.  Transities: de concerncontrollers werken samen als het gaat om risicobeheersing bij de transities. Deze quick win is efficiënt en loopt vooruit op de samenwerking.  Werkkostenregeling, werktijdenregeling en beloningsbeleid: Hierin kan een quick win worden gevonden in uniformering.  P&C op verbonden partijen: de medewerkers financiën werken in een regionale afstemming aan de beoordeling van stukken uit de P&C-cyclus van verbonden 

partijen. Deze samenwerking doorzetten en binnen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht nog nadrukkelijker elkaar daarin opzoeken is een 

quick win. 

 Interne control: samenwerken biedt synergie. 

 Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden: Op dit moment zijn zowel Bergen op Zoom als Woensdrecht bezig met het actualiseren / vernieuwen van hun 

arbeidsvoorwaarden. Gezien de intensivering van samenwerking is het een quick win wanneer bij alle drie de organisatie dezelfde arbeidsvoorwaarden zijn of in ieder 

geval zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Nu is het een goed moment om dit op te pakken gezien de ontwikkelingen. Steenbergen kan aanhaken. 

 
Conclusie & advies: 

Op het terrein van de bedrijfsvoering wordt op een aantal terreinen al samengewerkt (bijvoorbeeld salarisadministratie). Daarnaast zijn ook tijdens het onderzoek stappen 
gezet (bijvoorbeeld samenwerking controllers op het terrein van de transities).  
 
Geadviseerd wordt de beschreven ‘quick wins’  in samenwerking op te pakken bij aanvang van de volgende fase. De ‘quick wins’ voor wat betreft  aansturing en 
verantwoordelijkheid onderbrengen in de lijnorganisatie.  Monitoring en terugkoppeling via de projectorganisatie. 
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5. Voorstel voor aanpak van de volgende fase: opstellen bedrijfs- en implementatieplan 
 
Bij de aanpak van het onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden op de bedrijfsvoering is gebruik gemaakt van het afwegings- en besliskader ‘Anders doen’ van de 
gemeente Woensdrecht. Dat resulteert in dit rapport waarin is onderzocht of, en zo ja, hoe, de samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering tussen de gemeenten 
Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom kan worden geïntensiveerd. Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd die ook in de volgende fase kan worden gebruikt. 
Daardoor zal de volgende fase meer gericht kunnen worden doorlopen. Wanneer dit rapport wordt vastgesteld en er ‘ja’ wordt gezegd tegen het vervolg, zal in de volgende 
fase een bedrijfs- en implementatieplan worden opgesteld voor de samenwerking. In dit hoofdstuk werken we de doorkijk naar de volgende fase uit. 
 

5.1 Doelstelling 

De doelstelling voor de volgende fase kan als volgt worden omschreven: 
‘Besluitvorming van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom over de wijze waarop de samenwerking 

bedrijfsvoering kan worden geïmplementeerd’. Ter besluitvorming wordt voorgelegd: 

 Een ontwerp aanpak voor de hoofdstructuur; 

 Uitwerking van governance, sturing en inrichting van de nieuwe organisatie; 

 Voor de vervolgfase een ontwikkelaanpak (procesinrichting, cultuur e.d.). 

5.2 Verwachte resultaten: 

Om de doelstelling te kunnen realiseren, zullen de volgende resultaten moeten worden behaald:   Start met quick wins 
Uitvoering geven aan de quick wins na besluitvorming colleges over het opstarten van de volgende fase. De quick wins zijn benoemd in hoofdstuk 4.  

  Bedrijfsplan (businesscase) opstellen 

De inhoud van het bedrijfsplan moet in ieder geval bevatten: 
o Een concreet advies over de governance en de invulling van de werkorganisatie voor de ontwikkelfase (bodemplaat): hiermee wordt bedoeld een concreet advies 

over de sturing en hoofdstructuur / inrichting op hoofdlijnen van de samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering voor de gemeenten Woensdrecht, 
Steenbergen en Bergen op Zoom.  

o Een concreet advies over de invulling van de bedrijfsvoeringsvelden zoals opgenomen in dit rapport: hiermee wordt in ieder geval bedoeld het takenpakket van de 
samenwerking en een advies over de tijdlijn waarlangs werkzaamheden in de samenwerking worden ondergebracht; 

o Een uitgewerkte juridische vorm; 
o Een doorrekening van keuzes en effecten (personeel, overhead, huisvesting, ICT); 
o Een concrete uitwerking van de gevolgen op het gebied van transitie, frictie en desintegratie (voor de te vormen organisatie en voor elk van de drie gemeenten) en 

een voorstel voor de verdeling van de kosten over de drie gemeenten; 
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o Het bedrijfsplan dient te worden opgesteld langs de lijn van het overheidsontwikkelmodel. 
  Instellen werkorganisatie 

In het bedrijfsplan wordt een voorstel gedaan voor het inrichten van de werkorganisatie. De werkorganisatie is in de ontwikkelfase belast met de fine-tuning van de 
organisatie (processen, cultuur, fijnstructuur enz.). 
  Implementatieplan opstellen: 

De inhoud van het implementatieplan zal in elk geval bevatten een SMART opzet van: 
o De wijze waarop in de ontwikkelfase de inrichting van de samenwerking gaat plaatsvinden (planning van acties, verantwoordelijken en middelen op hoofdlijnen). 
o De inrichting en invulling op hoofdlijnen van de bodemplaat (grofstructuur) (waaronder ook een sociaal kader). 
o De implementatie van de (eerste) werkvelden, met een concrete tijdlijn en verantwoordelijkheidstoedeling. 
o Voorafgaand aan de start van de samenwerking wordt een nulmeting gedaan. 

  Advies 
Een advies aan de colleges van burgemeester en wethouders (op basis van het bedrijfs- en implementatieplan) om al dan niet, en zo ja op welke wijze, de samenwerking 
op het terrein van de bedrijfsvoering te implementeren. 

5.3 Project opzet volgende fase 

Betrokkenheid van en inbreng uit de drie organisaties is van belang voor het veranderproces. Voorgesteld wordt om ook de volgende fase projectmatig uit te werken en daarbij 
gebruik te maken van de reeds aanwezige projectstructuur. Uiteraard kan deze, afhankelijk van definitieve keuzes, nog nader uitgelijnd worden. Dit is een verantwoordelijkheid 
van de stuurgroep. 
In de volgende fase is de volgende inzet nodig:  Bemensing van het projectteam, interne projectondersteuning en inzet vanuit de ‘organisatie’-discipline vanuit de drie organisaties; 

 Inzet van medewerkers (in hoofdstuk 3 benoemd als kritische succesfactor), bijvoorbeeld door mensen in werkgroepen deel te laten nemen. De betrokkenheid die is 

gegenereerd tijdens het onderzoek zullen we minimaal moeten vasthouden en waar mogelijk nog verder versterken.  

1) Opbouwen van expertise in de eigen organisatie, en  

2) Medewerkers zijn ambassadeurs voor collega’s die wat meer op afstand staan van het project; 

 De aanhechting met klanten goed houden door het inrichten van een klankbordgroep met bijv. leidinggevenden en teammanagers / coördinatoren van de vakafdelingen; 

 Daarnaast is inhoudelijke expertise nodig op het terrein van en ervaring met het opstellen van een bedrijfsplan en implementatie van intergemeentelijke samenwerking op 

het terrein van bedrijfsvoering; 

 De ondernemingsraden zijn inmiddels betrokken, ze hebben een gezamenlijk toetsingskader opgesteld. In de volgende fase hebben de ondernemingsraden een formele 

(adviserende) rol. Ook het georganiseerd overleg zal in de volgende fase betrokken moeten worden. 
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Er zal dus een behoorlijk beroep worden gedaan op de bestaande bedrijfsvoeringsafdelingen. Naast het doorgang laten vinden van reguliere werkzaamheden is er de wens 
om zelf – binnen afzienbare termijn – een nieuwe organisatie te ontwikkelen. Voor het realiseren van de volgende stappen wordt dan ook gevraagd een werkbudget van          
€ 75.000,- beschikbaar te stellen, zodat de gewenste kwaliteit (zowel in going concern als growing concern) kan worden geleverd. De gemeentesecretarissen hebben mandaat 
voor het uitgeven van de middelen. Elke gemeente stelt als gelijkwaardige partner € 25.000,- beschikbaar. 
 
De planning en de benodigde inzet wordt in overleg met de stuurgroep verder uitgewerkt. 

5.4 Planning 

Verwacht resultaat: Doorlooptijd Toelichting: 

Voorbereiding: Middelen vrijmaken, inhuren externe expertise en 
projectstructuur finetunen 

Maart-april 2014 Overlap met andere werkzaamheden mogelijk 

Start met ‘quick wins’ Maart 2014 Beschreven in dit rapport of via stuurgroep indien later gedefinieerd 

Bedrijfsplan (ontwerpaanpak) opstellen April- oktober 2014 Ontwerpfase (uitwerking hoofdstructuur, governance, sturing, inrichting 
e.d.) 

Advies aan colleges over bedrijfsplan en oprichting werkorganisatie Oktober 2014 Concreet advies over GO/NO GO en start en vorm werkorganisatie 

Implementatiefase:  implementatieplan  implementatie 

Oktober 2014 - december   
2015 

Door werkorganisatie 
‘ontwikkelfase’ 

Start implementatie Januari 2015 In de ontwikkelfase wordt een implementatieplan opgesteld (gereed 
januari 2015) en wordt de feitelijke implementatie vormgegeven 
(inregeling functies, taken, processen, cultuur e.d.) 

Definitieve samenwerking verankerd Januari 2016  

Evaluatie Eind 2016 Criteria nog benoemen in volgende fase 

Tijdens de fase van het opstellen van het bedrijfs- en implementatieplan zal de planning worden gemonitord en worden afgestemd op andere ontwikkelingen. In het bijzonder 
wordt daarbij gedoeld op de invoering van de drie decentralisaties per 2015 (deze hebben een hogere prioriteit dan de samenwerking bedrijfsvoering). 

5.5 Risicoparagraaf 

Welke risico’s worden gesignaleerd richting de volgende fase (opstellen bedrijfsplan) en richting de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen?  

Risico-onderdelen N.v.t. Laag Neu-
traal 

Hoog 

1. Realiseren maatschappelijke effecten X    

2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak  De verkiezingen voor de gemeenteraden. Dit kan invloed hebben op de besluitvorming en doorlooptijd. 

    
X 
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Risico-onderdelen N.v.t. Laag Neu-
traal 

Hoog 

 Draagvlak bij medewerkers en bij de vakafdelingen.    X 

3. Imago gemeente  X   

4. Algemene en externe omgeving 
Onzekerheid m.b.t. een aantal wettelijke ontwikkelingen en de discussie over de schaal. Intergemeentelijke samenwerking wordt momenteel door 
het rijk gestimuleerd (en soms zelfs afgedwongen). Er zijn momenteel geen signalen dat het rijk aanstuurt op herindeling. 

   
X 

 

5. Veiligheid 
Bij het opstellen van het bedrijfsplan moet worden beschreven hoe information security wordt ingebed in de samenwerking bedrijfsvoering. Hiervoor 
is met name aandacht vereist in een ‘tijdelijke projectstructuur’. 

   
X 

 

6. Financiën 
Een goed inzicht in de kosten en opbrengsten die samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering meebrengen en voldoende middelen voor het 
opstellen van het bedrijfsplan. 

   
X 

 

7. Juridisch  Lopende contracten / verbonden partijen. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor contracten en regelingen op het terrein van I&A. 

    
X 

 Juridische vorm is geen doel op zich. Vorm volgt inhoud.    X 

8. Planning 
De fase van het opstellen van het bedrijfsplan moet een reële planning bevatten. Dit vormt onderdeel van de opdracht voor het opstellen van het 
bedrijfsplan. 

   
X 

 

9. Kwaliteit uitvoering  Technische infrastructuur en eenduidige afspraak over het beheer daarvan is een kritische succesfactor.  Aanhechting bij primaire processen: ontwikkeling van dienstverlening.  Samenloop van het traject van de samenwerking bedrijfsvoering met het traject van de transities in het sociale domein (gevolgen voor 

P&C, P&O, juridische zaken en informatisering). 

 Aanhechting op de organisatie ontwikkeling van de drie organisaties. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
 

X 

10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners 
Binnen de drie gemeenten moet voldoende tijd vrijgemaakt worden om invulling te kunnen geven aan het opstellen van het bedrijfsplan, het 
vormgeven van de quick wins en om zorg te dragen voor een goede aanhechting op veranderende primaire processen (bijv. sociaal domein en 
dienstverlening, zie onder risico 9) 

   
X 

 

 
Beheersmaatregelen risico’s hoog: 

 Risico Effect Beheersmaatregel Verantwoordelijke 

2. Politiek-bestuurlijk en De verkiezingen voor de gemeenteraden hebben naar Het is belangrijk om kort na de verkiezingen te herijken College 
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draagvlak 
Verkiezingen 

verwachting ook een invloed op alle drie de gemeenten. 
Dit kan invloed hebben op de besluitvorming en 
doorlooptijd. 

voor wat betreft de legitimatie van de colleges op dit 
terrein.  

2. Politiek-bestuurlijk en 
draagvlak 
Draagvlak bij medewerkers en 
vakafdelingen 

Nog meer dan in de onderzoeksfase is het in de fase van 
het opstellen van het bedrijfsplan nodig om draagvlak te 
hebben bij medewerkers van de bedrijfsvoeringsfuncties 
en bij de vakafdelingen 

Dit is in de onderzoeksfase geïdentificeerd als kritische 
succesfactor en moet een integraal onderdeel vormen 
van het plan van aanpak voor het opstellen van het 
bedrijfsplan. 

Stuurgroep 

7. Juridisch 
Lopende contracten / verbonden 
partijen: 

Op het gebied van bedrijfsvoering lopen er contracten 
met derden en zijn gemeenten verbonden aan andere 
partijen (gemeenschappelijke regelingen). De (on-) 
mogelijkheden die in contracten en regelingen zitten zijn 
van invloed op de snelheid waarmee het proces kan 
worden doorlopen. In het bijzonder wordt aandacht 
gevraagd voor contracten en regelingen op het terrein 
van I&A. Efficiency en synergie zal pas goed tot stand 
kunnen komen wanneer op het terrein van I&A stappen 
in samenwerking kunnen worden gezet (zie ook 
hoofdstuk 3 waarin ‘één technische infrastructuur’ als een 
kritische succesfactor is benoemd en risico 4). 

Gevolgen van lopende contracten in kaart brengen in de 
fase van het opstellen van het bedrijfsplan 

Projectteam 

7. Juridisch Juridische vorm wordt leidend in plaats van de inhoud. Het is van belang om ook in de fase van het opstellen van 
het bedrijfsplan het uitgangspunt ‘vorm volgt inhoud’ goed 
vast te houden en de juridische vorm zo te organiseren 
dat sturing van en werken in de samenwerking 
bedrijfsvoering optimaal wordt gefaciliteerd. 

Stuurgroep 

9. Kwaliteit uitvoering 
Technische infrastructuur 

Op dit moment hebben de drie gemeenten verschillende 
contracten of afspraken met andere partijen over het 
beheer van de technische infrastructuur (zie ook onder 
‘juridisch’, lopende contracten / verbonden partijen). Het 
hebben van één technische infrastructuur en eenduidige 
afspraak over het beheer daarvan is in hoofdstuk 3 
gedefinieerd als kritische succesfactor (zie ook risico 3). 

Tijdens de fase van het opstellen van het bedrijfsplan zal 
nadrukkelijk aandacht hieraan moeten worden besteed.  

Project- en 
stuurgroep 

9. Kwaliteit uitvoering 
Aanhechting op de primaire 
processen van de gemeenten: 
Dienstverlening 

De drie gemeenten hebben de dienstverlening aan de 
burger als prioriteit benoemd. Zij werken daarbij alle drie 
toe naar een KCC. Dit vraag om aanhechting bij 
bedrijfsvoering. Woensdrecht, Steenbergen en Bergen 

Aanhechting en afstemming met ontwikkelingen op 
gebied van dienstverlening houden in de fase van 
opstellen bedrijfsplan en implementatiefase. 

Projectteam 
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 op Zoom werken op het gebied van dienstverlening (nog) 
niet samen en dit vormt een risico. De ontwikkelingen 
kunnen derhalve op onderdelen uit elkaar lopen, wat tot 
planningsafwijkingen kan leiden. 

9. Kwaliteit uitvoering 
Project transities sociaal domein 
 

Als gevolg van landelijke wetgeving zullen gemeenten 
(hoogstwaarschijnlijk) vanaf 01-01-2015 verantwoordelijk 
worden voor beleid en uitvoering. De drie gemeenten 
werken hierin al samen. Implementatie van de transities 
heeft invloed op alle drie de gemeenten. Wat de impact 
exact gaat zijn, is nu nog niet te zeggen. Wel is duidelijk 
dat we rekening moeten houden met gevolgen voor P&C, 
P&O, juridische zaken en informatisering. 

Aanhechting en afstemming houden met het project 
transities sociaal domein in de fase van opstellen 
bedrijfsplan en implementatiefase. De stuurgroep heeft 
aangegeven dat de invoering van de decentralisaties een 
hogere prioriteit heeft dan de samenwerking 
bedrijfsvoering.  

Projectteam 

9. Kwaliteit uitvoering 
Aanhechting op de organisatie 
ontwikkeling. 

De samenwerking mag de organisatie ontwikkeling van 
de drie organisaties niet frustreren. 

Aanhechting en afstemming met ontwikkelingen op 
gebied van organisatie ontwikkeling houden in de 
volgende fase. Uitdrukkelijk aandacht schenken aan 
wendbaarheid en sturingsfilosofie.  

Stuurgroep 

 
Advies: 
De volgende fase op te starten en daarin 

1. De projectstructuur in stand te houden en de stuurgroep de opdracht te verlenen. 

2. Een bedrijfsplan voor de samenwerking op te stellen, waarin is opgenomen een doorrekening van keuzes en effecten (personeel, overhead, huisvesting, ICT), een concrete 

uitwerking van de gevolgen op het gebied van transitie, frictie en desintegratie (voor de te vormen organisatie en voor elk van de drie gemeenten) en een voorstel voor de 

verdeling van de kosten over de drie gemeenten. 

3. Een implementatieplan op te stellen voor de samenwerking bedrijfsvoering en aanhechting van de achterblijvende organisaties. 

4. Te starten met het uitvoeren van de ‘quick wins’. 
5. De opdracht en planning voor de volgende fase als opgenomen in hoofdstuk 5 vast te stellen resulterend in: 

 een concreet advies met een bedrijfsplan – oktober 2014; 

 start van de samenwerking in een werkorganisatie – oktober 2014; 

 een concreet implementatieplan (opgesteld vanuit de werkorganisatie) – januari 2015; 

 een ontwikkelaanpak te volgen bij implementatie – oktober 2014 / december 2015; 

 werken met een bedrijfsvoeringsorganisatie - januari 2016. 

6. Kennis te nemen van de gesignaleerde risico’s en beheersvoorstellen. 
7. Per gemeente een werkbudget van € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor de volgende fase. 
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Werkdocumenten 
 

Werkdocument I: Organisatie vorm 

Werkdocument II: Juridische vorm 

Werkdocument III: Plan van aanpak onderzoek samenwerking bedrijfsvoering 
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