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Onderwerp
Besluit NO-GO Samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal

Steenbergen; 5 juli 2016.

Aan de Raad,
Inleiding
Op 28 juni 2016 hebben de colleges van de Brabantse Wal gemeenten Woensdrecht en Steenbergen
besloten de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking bedrijfsvoering niet aan de
gemeenteraden voor te leggen. Het college van Bergen op Zoom heeft vandaag (5 juli 2016) een
gelijkluidend besluit genomen.
In deze mededeling wordt uw Raad geïnformeerd over het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot
voornoemde besluitvorming in de drie gemeenten.
Achtergrond
In mei 2013 hebben de colleges van de Brabantse Wal 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 de opgave om kwetsbaarheid en kosten voor de
bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisaties te beperken, terwijl verbetering van kwaliteit,
continuïteit en klantgerichtheid kunnen worden bereikt. In november 2013 hebben de drie colleges een
intentieverklaring ondertekend op basis waarvan het onderzoek zijn vervolg kreeg.
De drie colleges hebben in maart 2014 -op basis van het eindadvies 'Samenwerken is vermenigvuldigen'besloten om een bedrijfsplan op te stellen over de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Op
22 april 2015 hebben wij bij voorgenomen besluit het bedrijfsplan "De bedrijfsvoeringsafdeling

van de

Brabantse Waľ voorlopig vastgesteld. Sin ds mei 2015 ligt voornoemd bedrijfsplan vertrouwelijk ter in zage
voor uw Raad.
Nadat de colleges het bedrijfsplan (voorlopig) hadden vastgesteld bleek uit een Bestuurlijk overleg dat de
drie colleges behoefte hadden aan een n adere con cretiserin g van een aan tal on derwerpen , te weten een
huisvesting(vlekken)plan, een formatieplan en een n ulmetin g, om tot zorgvuldige (defin itieve)
besluitvorming te kun n en komen . Hoewel deze on derwerpen voor n adere uitwerkin g waren voorzien voor
de implemen tatiefase, zijn de de fase volgen d op de fase waarin het bedrijfsplan defin itief is vastgesteld,
gaven de colleges er toch de voorkeur aan om in het kader van zorgvuldigheid gen oemde on derwerpen in
tijd n aar voren te halen . Gedurende dit vervolgtraject zijn steeds meer twijfels gerezen of de voorgestan e
juridische entiteit van een Gemeen schappelijke regelin g voor n u de juiste juridische vorm is.
Besluit colleges Brabantse Wal
De colleges van de drie Braban tse Wal gemeen ten hebben besloten de oprichtin g van de
Gemeenschappelijke regelin g Samen werkin g bedrijfsvoerin g n iet aan de gemeen teraden voor te leggen .
Op dit momen t is er bestuurlijk en ambtelijk on voldoen de draagvlak bij on ze gemeen te voor de juridische
vorm die voor de samen werkin g wordt voorgesteld. De drie colleges zien n og steeds de meerwaarde van
samenwerking op dit gebied, ze waarderen de in span n in gen van de medewerkers zeer en willen de

resultaten van die inzet ook nog benutten. De drie colleges onderschrijven nut en noodzaak voor
samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering.
Nu is besloten dat elke gemeente alternatieven overweegt en dat we na de zomervakantie bestuurlijk met
elkaar delen wat deze eigen afweging heeft opgeleverd.
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