
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg 

BM1500093 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Stand van zaken project samenwerking bedrijfsvoering gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen 
op Zoom. 

Steenbergen; 

Aan de Raad, 
Inleiding 
Met deze raadsmededeling willen wij uw raad informeren over de huidige stand van zaken met betrekking 
tot het opstellen van een bedrijfsplan voor de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering van de 
gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom, kortweg genoemd 'samenwerking 
bedrijfsvoering WSB'. 
Het project richt zich op de werkgebieden financiën, p&o, juridische zaken, interne control en audits, 
bestuurs- en managementondersteuning, facilitaire zaken en documentaire informatievoorziening, 
communicatie, l&A en datamanagement. 

Voorgeschiedenis 
In de voorgaande raadsmededeling bent u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de 
wenselijkheid om de samenwerking tussen de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op 
Zoom op het terrein van de bedrijfsvoering te intensiveren en het op basis van die uitkomsten door de 
colleges van B&W in maart 2014 genomen besluit om die samenwerking verder te gaan concretiseren 
door het opstellen van een bedrijfsplan en een implementatieplan. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn de nieuwe colleges van B&W geïnformeerd over het besluit 
van maart 2014 en heeft de projectgroep daar waar aan de orde (aanvullende) bestuurlijke wensen en 
aandachtpunten geïnventariseerd en verwerkt. 

In de oorspronkelijke planning was voorzien dat eind 2014 het bedrijfsplan gereed zou zijn. Het ophalen 
en verwerken van een grote hoeveelheid informatie heeft ertoe geleid dat de planning bijgesteld moest 
worden. 

Huidige stand van zaken 
Nadat de colleges van B&W van Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom (WSB) in maart 2014 
besloten hadden om een bedrijfsplan op (te laten) stellen voor de samenwerking op het gebied van 
bedrijfsvoering, is de projecWstuurgroep aan de slag gegaan. Bij het opstellen van het bedrijfsplan laat de 
projecWstuurgroep zich ondersteunen door bureau Berenschot. 

In het bedrijfsplan worden de uitgangspunten die door de colleges zijn vastgesteld verder uitgewerkt. 
Naast de opzet van een hoofdstructuur voor de nieuwe bedrijfsvoeringorganisatie, zal in het bedrijfsplan 
ook invulling worden gegeven aan de vraag welke werkzaamheden wel of niet in de samenwerking 
worden ondergebracht. Daartoe zijn werkgroepen geformeerd, bemenst door medewerkers uit de 
bedńtfsvoenng werkvelden, die input voor de afkadering hebben aangeleverd. Waar nodig is nog een 
verdiepingsslag gemaakt. Daarnaast zijn de klanten (collegeleden en leidinggevenden van vakafdelingen 



van de drie gemeenten) bevraagd. Medio december 2014 is ook het laatste advies uit de werkgroepen 
opgeleverd. 

Het bedrijfsplan levert de noodzakelijke input voor de besluitvormingsprocedure. Op basis van het 
bedrijfsplan beslissen de colleges van B&W (na advisering van de medezeggenschap) over een 
definitieve go/no-go. Elke gemeente maakt hier een eigen afweging. Het bedrijfsplan ondersteunt deze 
afweging via de invulling van een afwegingskader gebaseerd op de zogenaamde 5 K's (kwaliteit, 
klantgerichtheid, kwetsbaarheid, continuïteit en kosten) en het inventariseren van risico's en 
randvoorwaarden van de samenwerking. 

Planning vervolgtraject 
De komende tijd wordt de laatste hand gelegd aan de opzet van het bedrijfsplan. Besluitvorming door de 
drie colleges van B&W is voorzien voor medio maart aanstaande. Dan wordt het voorgenomen besluit 
go/no-go genomen en zal duidelijk zijn vanaf wanneer wordt samengewerkt en hoe dit vormgegeven gaat 
worden. Het advies van de Ondernemingsraden op basis van het voorgenomen besluit is voorzien eind 
april 2015. Bij een positief advies van de Ondernemingsraden wordt uw raad in juni/juli in de gelegenheid 
gesteld om uw wensen en bedenkingen aan te geven. Daarop vooruitlopend wordt uw raad op 11 februari 
a.s. in een raadsbijeenkomst -middels een presentatie- geïnformeerd over hoe de samenwerking er op 
hoofdlijnen uit komt te zien, hoe het proces van totstandkoming er uit heeft gezien en hoe het 
besluitvormingsproces er uitziet. 
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