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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Onderzoek van de mogelijkheden van samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal; stand van zaken. 

Steenbergen; 22 september 2015 

Aan de Raad, 

Inleiding 

Middels onze raadsmededeling van 28 april jongstleden hebben wij u geïnformeerd over het 
voorgenomen besluit van de colleges van b&w van Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom over 
de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering in de Bedrijfsvoeringafdeling Brabantse Wal (BBW). 
Medio juli bent u geïnformeerd over het besluit om vooruitlopend op de definitieve besluitvorming eerst 
een formatieplan, een vlekkenplan (ook wel huisvestingsplan genoemd) en een nul-meting op te laten 
stellen. In deze mededeling willen wij u nader informeren over het volgende: 

* de op te leveren documenten; en 
* de planning op hoofdlijnen (spoorboekje). 

Op te leveren documenten 
In uw vergadering van 16 juli jongstleden heeft uw Raad een krediet van C 36.000,00 beschikbaar gesteld 
voor de uitwerking van enkele onderdelen in het kader van de voorbereiding van de samenwerking in de 
Bedrijfsvoeringafdeling Brabantse Wal (BBW). Het beschikbaar gestelde deel van het 
implementatiekrediet wordt ingezet ten behoeve van een nadere uitwerking van het formatieplan, het 
vlekkenplan en een opzet voor de nul-meting, om zorgvuldige besluitvorming te faciliteren. 
De uitwerking van deze onderwerpen was oorspronkelijk voorzien in de implementatiefase, zijnde de fase 
die volgt nadat het bedrijfsplan definitief is vastgesteld. 
Evenals uw Raad hebben ook de raden van de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom een 
gedeelte van het implementatiekrediet ter beschikking gesteld. 

Wat wordt er eerder uitgewerkt ? 
Het vlekkenplan huisvesting 
Het vlekkenplan huisvesting brengt de verdeling van de werkvelden over de drie gemeentehuizen in 
kaart. Onder de werkvelden wordt verstaan financiën, concern control, documentaire 
informatievoorziening, informatie en datamanagement en personeel S organisatie. In het vlekkenplan 
wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimtes en de bezetting in de gemeentehuizen. 

Het formatieplan 
Het formatieplan geeft aan welke functies er bij aanvang van de nieuwe organisatie zijn. Het brengt de 
functieniveaus en formatie in kaart. De organisatie/formatie Bedrijfsvoering Brabantse Wal zal de eerste 
jaren na de start een doorontwikkeling doormaken op basis van de uitgangspunten vastgelegd in het 
bedrijfsplan. De formatie zal daarmee ook doorontwikkelen en veranderen. 



De nul-meting 
De nul-meting is een startmeting die nodig is om na drie jaar goed te kunnen evalueren. De exacte 
invulling van de nul-meting op inhoud is nog niet uitgekristalliseerd. De meting brengt in ieder geval een 
representatief aantal meetbare facetten van de huidige afdelingen in beeld om deze objectief te kunnen 
afzetten tegen de prestaties/resultaten over drie jaar bij de evaluatie. 

Met de uitwerking van de bovenstaande documenten krijgen de drie colleges van b&w een nog beter 
inzicht in de inrichting van de nieuwe bedrijfsvoeringafdeling. Dat betekent dat de documenten ook 
bijdragen aan een stevigere onderbouwing bij ons voorstel aan uw Raad en de Ondernemingsraad 
omtrent de voorgenomen samenvoeging van de bedrijfsvoeringonderdelen van de drie gemeenten. 

Planning op hoofdlijnen (spoorboekje) 
Het vlekkenplan, het formatieplan en de nul-meting worden uitgewerkt. Daarna brengen de 
Ondernemingsraden advies uit en vindt besluitvorming plaats in uw Raad. Dit betekent een aanpassing in 
de planning van het implementatietraject. 
Bij de votering van een deel van het implementatiekrediet (raadsvergadering 16 juli jongstleden) heeft uw 
Raad gevraagd om een stappenplan (spoorboekje). De verantwoordelijke portefeuillehouder, wethouder 
P. Lepolder, heeft daarop toegezegd dat uw raad een stappenplan tegemoet kan zien. 
De planning van de onderdelen die nu uit het implementatietraject naar voren zijn gehaald, ziet er op 
hoofdlijnen als volgt uit:. 

Activiteit Doorlooptijd 
» nul-meting 22 weken (sept. '15 t/m jan. '16) 
» formatieplan 15 weken (sept. '15 t/m dec. '15) 
» vlekkenplan huisvesting 12 weken (okt. '15 t/m dec. '15) 
» (voorlopige) besluitvorming colleges december 2015 tot maart 2016 
» advisering Ondernemingsraden januari 2016 t/m februari 2016) 
« definitieve besluitvorming college en raad (raadsbesluit in juni 2016) voorjaar 2016 
totale doorlooptijd (rekening houdend met het gelijktijdig oppakken van 
activiteiten) 

1 september 2015 tot uiterlijk juni 
2016 

Na advisering door de Ondernemingsraden volgt een raadsvoorstel-besluit waarin toestemming wordt 
gevraagd voor het instellen van het samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke 
regeling. In de bovenstaande planning op hoofdlijnen wordt besluitvorming door de drie gemeenteraden 
verwacht in juni 2016. Er worden geen onomkeerbare stappen in het implementatietraject gezet voordat 
besluitvorming in de gemeenteraden plaatsvindt. 

Naast deze raadsmededeling wordt er in het technisch beraad van 12 oktober aanstaande nog tijd 
ingeruimd voor een mondelinge toelichting en het stellen van vragen. 

Hoogachtend, 
buraje/neesler en wethouders van Steenbergen, 
(^looá-sea»terî57~~ de burgemeester, 


