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Geachte gemeenteraadsleden,

In april bent u geïnformeerd over de vaststelling van het bedrijfsplan ten aanzien van de samenwerking op het gebied
van bedrijfsvoering, evenals over het voorgenomen besluit met betrekking tot de vaststelling van een
gemeenschappelijke regeling voor de samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal. Zoals bekend hebben de colleges
van B&W gemeenten Woensdrecht en Steenbergen identieke besluiten genomen en ook hun raden geïnformeerd.
Met deze raadsbrief willen wij u informeren over de voortgang in dit proces.
Er worden onderdelen uitgewerkt in het kader van de voorbereiding van de Bedrijfsvoeringafdeling Brabantse Wal. De
onderdelen die worden uitgewerkt zijn het vlekkenplan, het formatieplan en de nulmeting. Met deze stukken krijgen de
colleges van B&W meer zicht op de inrichting van de nieuwe bedrijfsvoeringafdeling.
Daarnaast betekent het ook dat de drie stukken bijdragen aan een stevigere onderbouwing van de voorgenomen
samenvoeging van de bedrijfsvoeringonderdelen bij de advisering door de ondernemingsraden, definitieve besluitvorming
colleges en de besluitvorming door de gemeenteraden.

Hieronder is een overzicht toegevoegd van de planning op hoofdlijnen
Activiteit

«

Besluitvorming colleges

Doorlooptijd
22 weken (september 2015 t/m
januari 2016)
15 weken (september 2015 t/m
december 2015)
12 weken (oktober 2015 t/m
december 2015)
december 2015 tot maart 2016

»

Advisering ondernemingsraden

januari 2016 t/m februari 2016

«

Nulmeting

«

Formatieplan

»

Vlekkenplan huisvesting

«
Definitieve besluitvorming college en raad (raadsbesluit in juni 2016)
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Om uw gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang wordt u richting besluitvorming geïnformeerd over de
onderdelen vlekkenplan, formatieplan en de nulmeting.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester,

