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Geachte collega's, 

Medewerkers, projectgroep, stuurgroep, bestuurders en ondernemingsraden hebben de afgelopen 
jaren hard gewerkt om zorgvuldige besluitvorming over de samenwerking op het gebied van 
bedrijfsvoering op de Brabantse Wal mogelijk te maken. Het businessplan heeft geen 'go' gekregen 
en daarna hebben we het even laten rusten in afwachting van andere ontwikkelingen. 

Op 20 december 2016 hebben wij overlegd over de stand van zaken van het project 'samenwerking 
bedrijfsvoering op de Brabantse Wal' en over het vervolg. In het bestuurlijk overleg bedrijfsvoe

ring hebben we gesproken over de kansen, belemmeringen en mogelijke vervolgstappen. 

Voor de gemeente Woensdrecht betekent de huidige situatie dat de vacatures die tot nu toe zijn 
gereserveerd voor de samenwerking moeten worden ingevuld. Er is een vacature voor het afde

lingshoofd bedrijfsvoering ontstaan, waarvoor een collega voor bepaalde tijd zal worden aange

steld. Ook in Bergen op Zoom staan de bemensing en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering op 
de agenda. Beide gemeenten nemen de actuele situatie in hun doorontwikkeling mee. Dat heeft 
direct invloed op de financiële en personele basis van het businessplan voor de samenwerking. 
In Steenbergen is per 1 december j l . een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur gestart. Hij 
heeft er behoefte aan om zijn eigen organisatie goed te leren kennen alvorens te oordelen over 
samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. 

Het bestuurlijk overleg ziet nog steeds de kansen en voordelen voor de samenwerking 
bedrijfsvoering op de Brabantse Wal. Een dergelijke samenwerking past in de wijze waarop over 
samenwerking tussen onze gemeenten is gesproken in het traject 'bestuurskracht op de Brabantse 
Wal' c.q. 'veerkrachtig bestuur'. 

Het bestuurlijk overleg heeft daarom besloten: 
1. De projectgroep en stuurgroep 'samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal' op te heffen en de 
projectleider te verzoeken de eindbalans op te maken. 



2. De opdracht aan de gemeentesecretarissen te geven een verkenning te doen naar de 
mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering op de Brabantse Wal, gegeven 
de ontstane situatie en de kaders die de besturen aan die samenwerking verbinden. 

Tot slot waardering en dank 
Wij danken alle projectgroepleden, medewerkers, ondernemingsraden en de stuurgroep voor hun 
inzet. De betrokkenheid en de wijze waarop iedereen heeft samengewerkt zijn indrukwekkend en 
wij waarderen dat zeer. U heeft ontzettend goed werk verricht. Uw enthousiasme en 
doorzettingsvermogen geven hoop voor de toekomstige samenwerking op de Brabantse Wal. 

Met vriendelijke groet, 
het bestuurlijk overleg, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en 
Woensdrecht, 
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gemeentesecretaris/algemeen directeur wethouder 
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wethouder 

Drs. J.J.C. Adnaansen .E. Baart MBA 
burgemeester 


