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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. 

Steenbergen; 28 april 2015 

Aan de Raad, 

Op 22 april jongstleden hebben de colleges van B&W van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en 
Bergen op Zoom het bedrijfsplan ten aanzien van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering 
vastgesteld en hebben zij een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van de vaststelling van een 
gemeenschappelijke regeling voor deze samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal. In deze 
raadsmededeling: 

* informeren we uw raad op hoofdlijnen van het besluit; 

* beschrijven we het vervolgproces tot de behandeling van de stukken in uw gemeenteraad. 

Beschrijving aanleiding (nut en noodzaak) 

Er komt veel af op de bedrijfsvoering van gemeenten. De decentralisaties brengen een flinke hoeveelheid 
nieuwe taken met zich mee op het terrein van onder andere inkoop en de financiële administratie. De 
veranderingen in de fiscale wetgeving (denk aan de Wet op de Vennootschapbelasting; VPB) en de 
steeds strengere eisen op het terrein van accountancy leveren de gemeenten veel extra werk op, maar 
zijn vaak ook behoorlijk ingewikkeld om te implementeren. Verder valt te constateren dat er steeds 
hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de planning en control binnen de gemeenten. De 
ontwikkelingen naar een meer participatieve overheid en de toenemende complexiteit van het werken 
binnen de overheid stellen hoge en nieuwe eisen aan de HRM afdelingen. De ontwikkelingen op het 
terrein van de ICT en informatievoorziening spreken voor zich en brengen eveneens stevige uitdagingen 
met zich mee. 
Kortom, de van oudsher op beheer georiënteerde stafafdelingen moeten in snel tempo worden 
omgevormd tot proactieve, innovatieve, kwalitatief hoogstaande afdelingen die optimaal in verbinding 
staan met de lijnorganisatie en het bestuur. 
Wij hebben uw raad de hiervoor vermelde boodschap reeds eerder gebracht. Het is dan ook samengevat 
de aanleiding en hoofdlijn voor samenwerking. Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen worden 
geconfronteerd met deze opgave, maar beschikken tegelijkertijd over beperkte financiële middelen. Meer 
doen met minder is dus onze opgave: meer kwaliteit, meer strategisch vermogen, meer werk verzetten en 
nog beter anticiperen, maar... met de inzet van zo min mogelijk extra middelen. 
In mei 2013 hebben de colleges van de drie gemeenten de gemeentesecretarissen opdracht gegeven om 
te onderzoeken of het samenvoegen van de bedrijfsvoeringonderdelen van de drie gemeenten een 
adequaat antwoord zou kunnen zijn op deze opgave. Na een eerste verkenning bleek het antwoord 
positief en in maart 2014 besloten de colleges om dit nader te onderzoeken en uit te werken in de vorm 
van een bedrijfsplan. Een intensief traject met inbreng van medewerkers, klanten (van de 
bedrijfsvoeringafdelingen), bestuur en de projectorganisatie (ondersteund door bureau Berenschot) heeft 
geleid tot een bedrijfsplan, waarin opgenomen de werkvelden financiën en control (inclusief 
verzekeringen, inkoop, interne controle en concerncontrol), p&o, documentaire informatievoorziening 
(DIV) en informatie- en datamanagement. 



Het bedrijfsplan is nu gereed en voorlopig vastgesteld door de colleges. Dit plan bevestigt de conclusie 
dat samenwerking in de vorm van samenvoeging loont. Door de samenvoeging ontstaat er ruimte voor 
kwaliteitsverbetering, verdere professionalisering en kunnen nieuwe taken worden gedaan met minder 
mensen dan wanneer deze taken door de drie gemeenten afzonderlijk worden verricht. 

Hoofdlijn van het voorgenomen besluit: samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. 
De juridische vorm waarin de (nieuwe) bedrijfsvoeringafdeling het beste kan worden ondergebracht is de 
(in het bijzonder voor dit doel in de wet opgenomen) bedrijfsvoeringregeling in het kader van de Wet op 
de gemeenschappelijke regelingen. De kost gaat voor de baat uit, maar gebleken is dat de kosten 
gemoeid met opzet en inrichting relatief beperkt zijn in vergelijking met de kosten die elke van de 
gemeenten zou moeten maken om de eigen bedrijfsvoeringwerkvelden op orde te krijgen. Wij hebben u 
hierover reeds eerder geïnformeerd tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 11 februari 2015 en de 
raadsmededeling van 14 januari 2015. De investeringen worden naar verwachting binnen een periode 
van drie jaar terugverdiend. 
Voor uw toestemming voor de Gemeenschappelijke regeling wordt naar verwachting nog voor de 
zomervakantie een voorstel aan uw raad voorgelegd. 

Uit berekeningen blijkt dat een samenwerking op bedrijfsvoeringvelden zal leiden tot minder meerkosten; 
als er niet wordt samengewerkt is uitbreiding van de huidige formatie nodig op de bedrijfsvoeringtaken. 
Dit als gevolg van de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom de 3 decentralisaties, scherpere 
eisen van de accountant, ontwikkelingen rondom de vennootschapsbelasting, etc. De drie gemeenten 
schatten in dat ze dan in totaal 17,5 fte (Steenbergen 3,5 fte) meer nodig hebben dan er nu wordt 
ingezet. Dit komt neer op ongeveer 0 1.000.000,- structureel per jaar aan extra personeelslasten 
(Steenbergen: 0 210.000,-). In het bedrijfsplan worden deze 'minder meerkosten' op pagina 38 nader 
toegelicht. 
Daarnaast kan de toenemende complexiteit beter geabsorbeerd worden door de bedrijfsvoeringfuncties 
op een grotere schaal te organiseren. Er is dan meer ruimte om de strategische en specialistische 
functies goed in te richten. 
De nieuwe bedrijfsvoeringafdeling zal starten met de formatie die nu in de drie afzonderlijke gemeenten 
aanwezig is. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk nieuwe ontwikkelingen met deze formatie op te 
vangen, echter een uitbreiding van personeel is naar de toekomst toe niet uit te sluiten. Personeels
uitbreiding zal via de begroting van de bedrijfsvoeringsafdeling gaan, waarop uw raad wensen en 
bedenkingen kan geven. De uitbreiding van personeel binnen de bedrijfsvoeringafdeling zal echter altijd 
beduidend minder zijn dan de benodigde extra formatie wanneer niet wordt samengewerkt (17,5 FTE). 
Ook op het terrein van kosten kan dus geconcludeerd worden dat samenwerking loont. 

Voor het opstarten van de bedrijfsvoeringafdeling Brabantse Wal zijn eenmalige implementatiekosten 
nodig. De implementatie van de bedrijfsvoeringafdeling is een 'verbouwing met de winkel open'. Tijdens 
de verandering moet de reguliere dienstverlening op het terrein van de bedrijfsvoering gewoon aan de 
klanten worden blijven geleverd. Om de kosten te drukken wordt een deel van de werkzaamheden vanuit 
bestaande budgetten en met eigen personeel uitgevoerd. De belasting van de bedrijfsvoeringafdeling 
tijdens de implementatieperiode zal dus erg hoog zijn. 

In onderstaand overzicht zijn de benodigde eenmalige implementatiekosten opgenomen (dus na aftrek 
van inzet bestaande budgetten en inzet eigen personeel). De kosten worden in een verhouding van 20o7o 
Woensdrecht, 20o7o Steenbergen en 60o7o Bergen op Zoom, over de deelnemers verdeeld. 

Gemeente Verdeling 2015 2016 2017 Totaal1 

Woensdrecht 20o7o C 102.000 C 80.000 e 6.000 C 188.000 

1 Deze bedragen zijn inschattingen. 
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Steenbergen 20oZo C 102.000 C 80.000 C 6.000 e 188.000 

Bergen op Zoom 60^0 C 306.000 C 240.000 C 18.000 e 564.000 

Totaal 100"k C 510.000 C 400.000 e 3 0 . 0 0 0 e 940.000 

Als de eenmalige kosten worden bezien in het licht van kosten en risico's van niet samenwerken (voor 
Steenbergen bedragen die kosten naar verwachting ca. 0 210.000,- op basis van 3,5 fte),dan verdienen 
deze kosten zich in de toekomst terug. 

Na positieve advisering door de Ondernemingsraden in iedere gemeente afzonderlijk, zal aan uw raad 
een voorstel worden voorgelegd waarin de raad gevraagd wordt het benodigde budget beschikbaar te 
stellen vanuit de algemeen reserve. 

De gewenste startdatum voor de bedrijfsvoeringafdeling is 1 januari 2016. In de komende maanden 
wordt een gedetailleerd implementatieplan opgesteld en zullen de voorbereidingen voor de implementatie 
worden opgestart. Uitgangspunt was en blijft dat zorgvuldigheid gaat voor tijdigheid. 

Momenteel wordt een gezamenlijke bijeenkomst met de gemeenteraden van 'Woensdrecht, Steenbergen 
en Bergen op Zoom' ingepland voor het bespreken van 1de samenwerking bedrijfsvoering 'en de 
' Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringafdeling Brabantse Wal. U ontvangt in mei een uitnodiging 
met het bedrijfsplan en wordt hierover separaat geïnformeerd. 
Daarnaast zal er op het RIS een aparte map worden aangemaakt waarin alle documenten van de 
regionale samenwerking bedrijfsvoering zullen worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, 

) 
1 

R.A.J.M. Boaers Vos og 
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