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Geachte leden van de raad,
Middels deze brief willen wij u graag infomeren over de stand van zaken en de besluitvorming met betrekking tot de
samenwerking Bedrijfsvoering Brabantse Wal. Hieronder schetsen wij het verloop van het proces.
In mei 2013 hebben de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen opdracht gegeven
tot onderzoek naar samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering. De onderzoeksvraag was; 'kan samenwerking een
adequaat antwoord zijn om kwetsbaarheid en kosten voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisaties te
beperken, en kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid te verbeteren'.
Medio 2013 is bestuurlijk een quick scan uitgevoerd ('Anders doen'). Vervolgens hebben de colleges in november 2013
een intentieverklaring ondertekend op basis waarvan het onderzoek is uitgevoerd.
Uw gemeenteraad is op 24 maart 2014 via een brief geïnformeerd over het collegebesluit en over de uitkomsten van het
onderzoek 'Samenwerking is vermenigvuldigen'. De volgende uitgangspunten zijn door de colleges vastgesteld en als
basis meegenomen bij het opstellen van het bedrijfsplan en implementatieplan:
• Onderzoek alle werkvelden binnen bedrijfsvoering;
• Ga uit van één zelfstandige organisatievorm onder aansturing en verantwoordelijkheid van de
gemeentesecretarissen;
• Onderzoek de mogelijkheden van een bedrijfsvoeringsorganisatie (op basis van de Wet gemeenschappelijke
regelingen) als juridische vorm.
In februari 2015 bent u middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van het
bedrijfsplan en uitgenodigd voor een presentatie. In deze presentatie is de samenwerking en het proces van
totstandkoming en besluitvorming geschetst.
Op 21 april 2015 hebben de drie Colleges een voorgenomen besluit genomen tot oprichting van een 'lichte
bedrijfsvoeringorganisatie (GR)' en is het bedrijfsplan ter inzage gelegd bij de Griffie. U bent hier schriftelijk over
geïnformeerd en daarnaast is er in de Commissie regionalisering van 22 juni 2015 een presentatie gegeven over de
samenwerking. Tevens zijn hier de vragen uit de vorige bijeenkomst beantwoord.
Naar aanleiding van de adviesaanvraag aan de Ondernemingsraden werd duidelijk dat er zowel vanuit de
medezeggenschap, als bestuurlijk behoefte bestond aan aanvullende informatie. Besloten werd om een formatieplan,
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een vlekkenplan en een nulmeting op te stellen en uit te voeren. In december 2015 en januari 2016 zijn deze producten
ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuurlijk overleg en vastgesteld.
Ondanks de aanvullende informatie is in het bestuurlijk overleg van 20 juni jl. geconstateerd dat de samenwerking op
basis van de 'lichte bedrijfsvoeringorganisatie (GR)' binnen de gemeente Steenbergen zowel ambtelijk als bestuurlijk niet
op voldoende draagvlak kan rekenen. Conclusie is dat samenwerking als beschreven in het bedrijfsplan
Bedrijfsvoeringsamenwerking Brabantse Wal op dit moment niet haalbaar wordt geacht.
Wij hebben op 5 juli op basis van het advies van het bestuurlijk overleg het volgende besloten:
1. Het voorgenomen besluit van 21 april 2015 tot het oprichten van een bedrijfsvoering afdeling 'Brabantse Wal' in
de vorm van een bedrijfsvoeringorganisatie (WGR) op basis van het bedrijfsplan bedrijfsvoering afdeling
'Brabantse Wal' in te trekken.
2. De medewerkers, de ondernemingsraad en de gemeenteraad hierover te informeren conform de
communicatieparagraaf.
In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat elke gemeente zich gedurende de zomermaanden gaat beraden op
mogelijkheden en kansen. Dit omdat samenwerking op de Brabantse Wal, ook waar het gaat om bedrijfsvoering, van
belang is voor ieder van de drie gemeenten. Na de zomervakantie worden de uitkomsten van het beraad in het
bestuurlijk overleg gedeeld en mogelijke vervolgstappen besproken.
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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