
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg III III IIII III MMIII II 

BM1402405 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Afdeling Beheer 

Steenbergen; 21 november 2014 

Aan de Raad, 
Binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Steenbergen zijn op dit moment twee afdelingen 
verantwoordelijk voor de uitvoerende taken rond het ontwikkelen en beheren van de openbare ruimte en 
de gemeentelijke panden van de gemeente Steenbergen. Dit zijn de afdeling Eigendom S Beheer, 
verantwoordelijk voor de accommodaties en het gemeentelijk vastgoed en de afdeling Realisatie S 
Beheer, verantwoordelijk voor de openbare ruimte. 

Binnen de taakvelden van de beide afdelingen krijgen we op de korte en lange termijn te maken met een 
aantal grote veranderingen, die aanzienlijke invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering van de beide 
afdelingen. In hoofdlijnen gaat het hierbij om de volgende ontwikkelingen: 

1. Ontwikkeling naar een faciliterende gemeente 
2. Afstoten accommodaties (andere rol) 
3. Toenemende samenwerking Waterbeheer (buurgemeenten, waterschap) 
4. Invoer participatiewet, andere positie VWS en Stichting Samenwerken 
5. Actualisatie beheerplannen 
6. Toename werkdruk civiele techniek vanaf 2020 
7. Minder vaktechnisch personeel beschikbaar op termijn 
8. Vergrijzing en grote uitstroom van personeel in de komende jaren 
9. Taakstellende bezuinigingen uit begroting (2014-2018) 
10. Inzet op samenwerking met strategische partners 

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen heeft het college besloten om de 
afdelingen Eigendom S Beheer en Realisatie S Beheer per 1 januari 2015 samen te voegen tot de nieuwe 
afdeling Beheer. Het voorbereidingstraject om te komen tot één afdeling is zorgvuldig voorbereid met de 
betrokken afdelingen en heeft de instemming van de ondernemingsraad. Het huidige hoofd van de 
afdeling Eigendom S Beheer, de heer R. Schenk, zal worden aangesteld als het nieuwe afdelingshoofd 
van de afdeling Beheer. Het huidige hoofd van de afdeling Realisatie S Beheer, de heer G. van Drunen, 
heeft binnen de organisatie een nieuwe functie aanvaard als senior beleidsmedewerker beheer. 

Hoogachtend, 

burgemeest sr en wethouders van Steenbergen, 
de l/aco-slpciļetaris, de burgemeester, 

R.A.̂ hM\ Bomers J.A.Iw Vos 


