
Geachte raadsleden,

Op 11 maart 2020 bezochten een aantal raadsleden van de gemeenten West Betuwe,

Culemborg en Tiel de raadsinformatiebijeenkomst over de samenwerking op

bedrijfsvoering binnen Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB).

 

Voorafgaand aan deze bijeenkomst ontving u een informatienotitie met bijlagen die u inkijk

gaven op deze samenwerking. Tijdens de bijeenkomst gingen we met u nader in op deze

toegezonden informatie. 

 

Wij zien BWB als het kloppend hart van de drie gemeenten, want er zijn vitale taken of

wettelijke verplichtingen die ook wij als gemeente niet alleen kunnen of waarbij het

gewoon slimmer is om deze gezamenlijk op te pakken!

 

Wij zijn daarom blij en trots dat er een heel professionele doorontwikkeling sinds 2018 is

ingezet en dat er al een aantal resultaten als gevolg van slim samenwerken zichtbaar zijn.

Natuurlijk zijn we nog niet klaar en gaan we dus door met de ingezette ontwikkeling. 

 

Het was erg fijn om dit belang en de betrokkenheid ook bij de aanwezige raadsleden te

zien en te horen. De opgehaalde input van de avond bespreken wij binnenkort in het BWB

bestuur. Over eventuele resultaten hiervan informeren wij u via uw griffie. Wij kijken als

BWB bestuur terug op een waardevolle bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groeten, Het BWB Bestuur

Van het BWB Bestuur
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DE SAMENWERKINGD E  O N T W I K K E L I N G  V A N  D E  S A M E N W E R K I N G

 

DE SAMENWERKING

In 2016 de gemeenten Culemborg, Tiel

en  (toen nog) Geldermalsen formeel

startten met het samenwerken op het

gebied van bedrijfsvoeringstaken.

Culemborg en Tiel Juridische zaken en

Facilitaire zaken als extra taken

toevoegden in 2017.

In 2019 de samenwerking groter werd

door fusiegemeente West Betuwe.

In 2020 West Betuwe een besluit neemt

over al dan niet overdragen van taken

Facilitaire zaken, Juridische Zaken en

Financieel beleid en advies.

Wist u dat:

In 2020 meten we de stand van

zaken van de doorontwikkeling in

de samenwerking.

Vanuit dit meetpunt ontwikkelen

we weer verder.

Meten en verbeteren in 2020

In 2018 is er een evaluatie gedaan door

middel van onderzoeksrapporten:

O.b.v. hiervan gaf het bestuur een

doorontwikkelopdracht aan BWB.

Naar verwachting een positieve jaarrekening.

Een ziekteverzuim onder het landelijk

gemiddelde. 

Een nieuwe visie & governancestructuur. 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ,

Producten- en dienstencatalogus (PDC) en

nieuwe verrekensystematiek ondertekend. 

Een nieuwe teamorganisatie waar

vakmanschap centraal staat.

Een vernieuwd Managementteam BWB.

De ontwikkeling

     - Rijnconsult over de Governancetructuur.

     - Sietsma en Sietsma over de BWB 

       samenwerking en financiën.

 

Op 1 januari 2020 is er:
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Een gezamenlijk Chief Information Security

Officer (CISO) voor informatieveiligheid 

Implementatie van Algemene Verordening

Gegevensbescherming

Een geharmoniseerd InformatieBeleidsPlan

Eén ICT-infrastructuur voor de 4 organisaties

Samen zijn we beter gewapend tegen hackers 

Een gezamenlijk i-bewustzijn programma,

waardoor we meer kunnen doen op dat gebied

Invoering van de Wet Normalisering

Rechtspositie Ambtenaren voor 4 organisaties

Een gezamenlijke Arbodienst, arbobeleid en

samenwerking op Arbo-preventie

Een dalend ziekteverzuim bij alle organisaties

Eén digtitale tool voor al onze P&O-processen.

Een strategische HRM-agenda 

Plaatsingsproces West Betuwe

Implementatie financiële rapportagetool (LIAS)

Een geharmoniseerd treasurystatuut voor de 4

organisaties 

Implementatie van de Wet op de

vennootschapsbelasting 4 organisaties

Ontwikkeling flexibele werkplekconcepten

Gezamenlijke facilitaire voorzieningen

Dit bereikten we als gevolg van slim

samenwerken: 

H E T  G E V O L G  V A N  S L I M  S A M E N W E R K E N

 

Baseline Informatie Overheid

Digitaal stelsel omgevingswet

De rechtmatigheidsverklaring

Arbeidsmarktkansen personeel

Wet open overheid

Wet digitale overheid

Besluit digitale toegankelijkheid

overheid

Wet modernisering elektronisch

bestuurlijk verkeer

Wet hergebruik van

overheidsinformatie Nieuwe

archiefwet 

Wet Arbeidsmarkt in balans

Basisadministratie op orde

Zaakgericht werken

Data gedreven werken

Juridische kwaliteitszorg

Inkoop

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

EN DIT GAAN WE NOG
SAMEN SLIM DOEN

S A M E N  K A N  J E  M E E R
E N  K O M  J E  V E R D E R !



DE SFEER VAN HET GESPREK
Tijdens de bijeenkomst spraken we thematisch met elkaar over

ontwikkelingen die op ons afkomen, stelden de aanwezige
raadsleden vragen, deelden hun beelden en konden kennismaken

met verschillende aspecten van het construct BWB.

EEN AANTAL VRAGEN VAN DE
AANWEZIGE RAADSLEDEN

EEN AANTAL UITSPRAKEN VAN
AANWEZIGE RAADSLEDEN

"DE INPUT VAN DE
BIJEENKOMST WORDT IN HET

BESTUUR BESPROKEN." 
 

"WE KOMEN ER OP TERUG!"

Hoe gaan we om met de omgevingswet?

Wat kunnen raden en BWB van elkaar

verwachten? Wat heb je van elkaar

nodig?

Hoe ziet de dienstverlening van BWB

eruit?

Is het duidelijk wat we wel en niet af

willen nemen van BWB?

Welke spelregels worden er gehanteerd

in de samenwerking tussen raad, college

en de ambtelijke organisatie?

Welke stukken worden naar de raad

opgestuurd? Hoe loopt dit proces?

Hoe wordt de raad geïnformeerd bij

storingen die de raad raakt? Via griffie? 
 

Goed dat de fundering staat! En nu

verder groeien in de samenwerking.

Bedrijfsvoering is belangrijk voor een

betere serviceverlening aan inwoners en

ondernemers. Werk dus ook een

doorgroei uit en leg het ons voor!

Slim samenwerken: niet alleen op

ontwikkelingen en wettelijke taken, maar

ook op hoofdpijndossiers.

Samen zijn we groter, met meer

inwoners, dus zijn we een grotere

werkgever. Dat biedt kansen voor het

aantrekken van kwalitatief goed

personeel. (personeelsbeleid)

BWB moet eigenlijk meer aan de

voorkant aanhaken. Met name op

strategische vraagstukken.

We willen BWB leren kennen en hebben

behoefte aan een nadere kennismaking.

Kom ook eens bij de raad langs d.m.v.

bijvoorbeeld een roadshow.
 


