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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van a.s. donderdag 21 maart, staan de volgende onderwerpen centraal:
-

Trends en ontwikkelingen met betrekking tot de financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom
De verwachte omvang en aanpak van de ombuigingen voor 2014 en verder
De wijze waarop de organisatie omgaat met en inspeelt op de veranderopgave en de ombuigingstaakstelling en
wat dat betekent voor de organisatieontwikkeling
Het personeelsbeleid en de wijze waarop de personele taakstelling wordt gerealiseerd

Programma:
20.00 uur

20.20 uur

Korte presentatie van wethouder A. Coppens inzake de financiële positie
Korte presentatie van L. Spindler inzake organisatieontwikkeling en HRM beleid
Werksessie 1: (Theo Wingens, Jan Dik en Johan Rutten)
Ontwikkelingen en ombuigingen:
• Ontwikkelingen op de woningmarkt
•

Ontwikkelingen in het grondbedrijf

•

Ontwikkelingen in het sociale domein: De decentralisaties

•

De aanpak van de ombuigingen: van 20 naar 30 miljoen

W e r k s e s s i e 2: (Lidia Spindler, Raymond Eijsbach en Tanja van As)

Ontwikkelingen Personeel en Organisatie:
• Regie en netwerkgemeente
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•

Lean management

•

Flexibilisering

•

Ombuigingstaakstelling op personeel

•

Doorontwikkeling, de ontwikkelagenda en lopende processen

•

Het HRM beleid en de uitvoeringskalender
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21.00 uur

Wisselen van werksessie

21.45 uur

Afsluiting

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom
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Loco-secretaris
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