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Geachte leden en duoburgerleden,
Op 2 november (U17-016046) informeerden wij u over het vertrek van mevrouw Spindler en het onderzoek dat wij willen
doen naarde inrichting van de organisatie.

Afgelopen periode
Wij hebben afgelopen periode benut om een geschikte kandidaat te selecteren die ons ondersteunt en adviseert bij het
onderzoek naar de stand van de organisatieontwikkeling. Dat is de heer Donderwinkel geworden. Hij werkt bij Tien
Organisatieadvies en heeft ruime ervaring met dit soort opdrachten.

Zijn projectaanpak
De aanpak van de heer Donderwinkel gaat uit van interviews met een brede groep betrokkenen. Dat houdt in dat
gesproken wordt met ons, alle leden van het management, een grote vertegenwoordiging van medewerkers, de
Ondernemingsraad en ook vertegenwoordigers uit uw raad. We willen daarbij uitgaan van een vertegenwoordiger per
fractie. Dat hoeft niet per se de fractievoorzitter te zijn, dit kunt u in onderling overleg bepalen. De gesprekken worden
door de heer Donderwinkel met 4 mensen tegelijkertijd gevoerd.

De resultaten van het onderzoek
De resultaten van het onderzoek bestaan uit:
-aanbevelingen voor verbetering van de ingezette koers van organisatieontwikkeling.
-een grove profielschets voor een nieuwe gemeentesecretaris, die na de verkiezingen door het nieuwe college
vastgesteld wordt.

De planning
De heer Donderwinkel start op zeer korte termijn. Het hele project heeft een doorlooptijd van ongeveer 13 weken. Een
nieuwe gemeentesecretaris wordt naar verwachting in het tweede I derde kwartaal geworven, afhankelijk van de
coalitievorming. Tot die tijd is de heer Wingens gemeentesecretaris.
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Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zullen wij u actief informeren over de
uitkomsten van het onderzoek.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
secretaris.

Dhr. Th.J.M. Wingens MPA

burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter
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