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Samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal; aanvraag voorbereidingskrediet. 

Steenbergen; 16 juni 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het afgelopen jaar is in coproductie tussen bureau Berenschot en de gemeenten Woensdrecht, 
Steenbergen en Bergen op Zoom een bedrijfsplan opgesteld voor het samenvoegen van de 
bedrijfsvoeringsonderdelen van de drie gemeenten. Door de samenvoeging zal er ruimte ontstaan voor 
kwaliteitsverbetering, verdere professionalisering en kunnen nieuwe taken worden gedaan met minder 
mensen dan wanneer deze taken door de drie gemeenten afzonderlijk worden verricht. In de 
raadsmededeling van 28 april jongstleden is uw raad daarover uitvoerig geïnformeerd. 

2. Achtergrond 
De colleges van b&w van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom hebben op 
respectievelijk 7, 22 en 21 april jongstleden het bedrijfsplan voor de bedrijfsvoeringsafdeling Brabantse 
Wal voorlopig vastgesteld. Uit bestuurlijk overleg tussen de verantwoordelijke portefeuillehouders van de 
betrokken gemeenten is recent duidelijk geworden dat de drie colleges van b&w behoefte hebben aan 
een nadere concretisering van een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vlekkenplan huisvesting, 
formatieplan en een O-meting, om tot zorgvuldige (definitieve) besluitvorming te kunnen komen. Hoewel 
deze onderwerpen voor nadere uitwerking waren voorzien voor de implementatiefase, zijnde de fase 
volgend op de fase waarin het bedrijfsplan definitief is vastgesteld, geven de colleges er de voorkeur aan 
om in het kader van zorgvuldigheid genoemde onderwerpen in tijd naar voren te halen, Momenteel is de 
projectgroep druk doende met het uitwerken van genoemde onderwerpen. Een en ander betekent ook 
voor uw raad een stevigere onderbouwing voor de voorgenomen samenvoeging van de 
bedrijfsvoeringsonderdelen. Om die reden zal, in tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving daarover, 
een voorstel voor uw toestemming voor de Gemeenschappelijke regeling niet meer voor de 
zomervakantie aan uw raad worden voorgelegd, maar worden doorgeschoven naar de 2 e helft van dit 
jaar. Op dat moment wordt uw raad tevens gevraagd om het (restant van het) benodigde budget voor de 
implementatiefase beschikbaar te stellen. 

3. Overwegingen 
Nu om reden van zorgvuldigheid en 'kwaliteit boven tijd' is besloten om een aantal onderdelen uit de 
implementatiefase in tijd naar voren te halen, is er behoefte aan een voorbereidingskrediet. In de 
raadsmededeling van 28 april jongstleden is aangeven dat voor het opstarten van de 
bedrijfsvoeringafdeling Brabantse Wal voor onze gemeente eenmalig implementatiekosten nodig zijn voor 
in totaal C 188.000,00, verdeeld over de jaren 2015 tot en met 2017. Met het in tijd naar voren halen van 
de onderwerpen vlekkenplan huisvesting (welk werkveld wordt in welke gemeentehuis gevestigd), 
formatieplan (bestaande uit uitwerking fijnstructuur organisatie en functiehuis) en 0-meting, is een 
voorbereidingsbudget nodig. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
Het budget wat nu benodigd is voor de drie gemeenten, vooruitlopend op de kredietaanvraag die is 
voorzien in de 2 e helft van dit jaar, bestaat uit: 

personeel projectleider in aanloopfase C 50.000,00 
ondersteuning p&o, zaken die 
bovenop reguliere 
werkzaamheden komen e 80.000 ,00 

procesondersteuning Vrijspelen sleutelspelers, externe 
inhuur e 50.000,00 

totaal e 180.OOO,OO 

Bij een verdeelsleutel (overeenkomstig het bedrijfsplan) van 20-20-60 leidt dit per gemeente tot de 
volgende benodigde voorbereidingskredieten: 
* Woensdrecht C 36.000,00 
* Steenbergen 6 36.000,00 
* Bergen op Zoom 0 108.000,00 

Aan uw raad wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet van 0 36.000,00 beschikbaar te stellen ten 
laste van de algemene reserve. 

5. Risico's 
In het geval de bedrijfsvoeringsafdeling Brabantse Wal uiteindelijk niet tot stand zou komen, is er sprake 
van een desinvestering van het voorbereidingskrediet van 0 36.000,00 

6. Communicatie/Aanpak 
Indien uw raad besluit tot het beschikbaar stellen van het gevraagde voorbereidingskrediet zullen de 
partner-gemeenten daarvan in kennis worden gesteld. 

7. Voorstel 
Ter voorbereiding van de samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal een krediet beschikbaar stellen 
van 0 36.000,00 ten laste van de algemene reserve. 

Hoogachtend, Hoogachtend, 

del eer ătans de burgemeester 

ĩ -R.A.J Vos oaers 
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