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Onderwerp  

Voorgenomen collegebesluit beleggen bedrijfsvoeringstaken. 

 

Kennisnemen van 
Het voorgenomen collegebesluit om het taakgebieden facilitaire zaken bij Bedrijfsvoeringsorganisatie 
West-Betuwe te beleggen, het taakgebied juridische zaken bij gemeente West Betuwe te houden en 
het taakgebied financieel beleid en advies bij de gemeente West Betuwe te beleggen. 

 

Inleiding 

Sinds 2014 werken gemeenten (toen nog) Geldermalsen, Tiel en Culemborg samen op een aantal 

taken op het gebied van bedrijfsvoering. Deze gemeenten voegden de bedrijfsvoeringstaken IM/ICT, 

financiën en P&O samen in 2014. In 2016 heeft het college van Geldermalsen een definitief besluit 

over deze samenwerking genomen. Sindsdien is Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) 

formeel de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Geldermalsen, Tiel en Culemborg. 

 

Op 1 januari 2019 is de fusiegemeente West Betuwe (WB) ontstaan uit Lingewaal, Neerijnen en 

Geldermalsen. Sindsdien worden bedrijfsvoeringstaken van WB uitgevoerd door de BWB. Deze 

samenwerking is een voortzetting van de relatie die BWB voorheen met Geldermalsen had. De 

samenwerking beoogt voordeel te behalen op de 4 K’s: kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen 

voor medewerkers. WB neemt echter niet het volledige pakket aan taken af bij BWB. 

 

Op 2 oktober 2018 heeft de stuurgroep West Betuwe (vastgelegd in de brief van 15 oktober aan de 

BWB: ‘definitief besluit organisatie van bedrijfsvoeringstaken verbonden partij BWB’) het volgende 

besluit genomen: Na twee jaar te evalueren (gelijktijdig met de evaluatie voor geheel BWB) en te 

besluiten de taken en medewerkers financieel beleid definitief onder te brengen bij de gemeente WB of 

BWB. Reactie van BWB op 25/10/2018: Bij deze evaluatie tevens een mogelijke overgang van taken en 

medewerkers juridische zaken en facilitaire zaken naar BWB betrekken. En dit is zo afgesproken. 
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Om voor de toekomst helderheid te verschaffen betreft dit de volgende door het toenmalige college in 

januari 2020 vastgestelde opdracht:  

 

Evalueer de eerste periode van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van financieel advies, juridische 

zaken en facilitaire zaken van WB. Evalueer op basis van de vier K’s: kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en 

kansen voor medewerkers wat het verschil is tussen zelf doen en uitbesteding aan BWB. Kijk daarbij ook 

naar beïnvloedende factoren zoals de cultuur in de organisaties van WB en BWB en de deelname in een 

GR op basis van gelijkwaardigheid met Tiel en Culemborg. 

 

Geef een advies over de te kiezen optie, het te bewandelen pad, de kwalitatieve consequenties (wat is de 

essentie van samenwerken?), de personele consequenties, de kosten (business case, invlechten, 

ontvlechten) en verdeelsystematiek. Aandachtspunt daarbij is het sociaal statuut. 

 

Uit de evaluatie van Rijnconsult (zie bijlage) komt naar voren dat WB in de post-fusie fase verkeert: WB 

is nog aan het harmoniseren van beleid, herinrichten van processen en het verder door ontwikkelen 

van de organisatie. WB is daarmee voor de dienstverlening niet vergelijkbaar met Culemborg en Tiel.  

 

Er zijn ook verschillende beelden over het zelf uitvoeren en beleggen bij de BWB. Zo zijn er zorgen om 

nabijheid, grip, regiekracht en sturing bij het beleggen van taken bij de BWB.  

BWB heeft na een ‘valse start’ met een taakstelling gezorgd voor verzakelijking waarbij inmiddels 

goede scores worden behaald en nog potentie heeft verder te ontwikkelen.  

 

Rijnconsult adviseert op basis van de 4 K’s: 

 de taakgebieden Financieel beleid en advies en facilitaire zaken te beleggen bij BWB, 

 het taakgebied Juridische zaken te houden bij WB. 

Het advies is daarbij opgesteld vanuit de potentie van BWB en WB.  

 

Kernboodschap 

De BWB betreft een collegeregeling, waarbij de bevoegdheid tot het beleggen van de 

bedrijfsvoeringstaken bij ons college ligt.  

Ons college heeft het volgende voorgenomen besluit genomen:  

1. Het voorgenomen besluit te nemen om het taakgebied financieel beleid en advies gedeeltelijk te 

ontvlechten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe en bij de gemeente West Betuwe te 

beleggen. 

2. Het voorgenomen besluit te nemen om het taakgebied facilitaire zaken bij 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe te beleggen. 

3. Het voorgenomen besluit te nemen om het taakgebied juridische zaken bij gemeente West Betuwe 

te houden. 

4. Het voorgenomen besluit voor advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad. 
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Ons college is van mening dat op basis van de 4 K’s de BWB voor facilitaire zaken de meeste potentie 
heeft om deze taken succesvol uit te voeren en de gemeente daarmee optimaal te laten functioneren. 
Daarnaast werken we werken we mee aan schaalvoordeel, kwaliteit en efficiency van onze GR.  
Voor het taakgebied financieel beleid en advies wijkt ons college af van het advies van Rijnconsult.  
Het college wil namelijk vanuit strategisch oogpunt financieel beleid en advies in de organisatie van 
West Betuwe beleggen.  
 
Er zijn echter wel een aantal randvoorwaarden om het taakgebied facilitaire zaken succesvol over te 
dragen. Er moeten onder andere nadere afspraken met de BWB worden gemaakt over: 

 aansturing en regie, 

 nabijheid, door onder andere vaste medewerkers voor de gemeente, 

 vergaande professionalisering en uitwisseling tussen de drie gemeenten.  
Door hier duidelijke afspraken over te maken en de regie hierop te pakken kan BWB dit taakgebied 
succesvol en naar tevredenheid uitvoeren. Overigens gelden er ook randvoorwaarden voor het zelf 
uitvoeren van de taakgebieden financieel beleid en advies en juridische zaken.  

 

Consequenties 

Mocht het definitieve besluit gelijk zijn aan het voorgenomen besluit dan betekent dit dat het 

taakgebied facilitaire zaken bij BWB worden ondergebracht. Het is hierbij van groot belang een 

zorgvuldig implementatieproces te doorlopen om de personeelsleden bij BWB onder te brengen en 

gemeente West Betuwe optimaal te ondersteunen. Het taakgebied juridische zaken blijft bij de 

gemeente en het taakgebied financieel beleid en advies wordt bij de gemeente belegd. Een aantal 

medewerkers van het taakgebied financieel beleid en advies zijn in dienst van BWB. Dit deel moeten 

dan ook worden ontvlochten van de BWB. 

 

Financiën 

Het overdragen van facilitaire zaken geeft een geraamd structureel nadeel van 133.000 euro.  

De geraamde kosten zijn gebaseerd op de verdeelsystematiek die vanaf de begroting 2021 geldt en nu 

nog wordt getoetst. Ons college wil dan ook nadrukkelijk aangeven dat het hier om voorlopige raming 

gaat en de kosten anders uit gaan vallen. Dit betekent dat bedragen nog gaan wijzigen bij aanpassing 

van de verrekensystematiek.  

 

De eventuele implementatiekosten worden in de volgende fase in beeld gebracht.  

 

Communicatie 

Ons college wil uw gemeenteraad actief informeren over het voorgenomen besluit. De medewerkers 

zijn geïnformeerd over ons voorgenomen besluit. Ook het bestuur van BWB is ingelicht.  

 

Vervolg 

De Ondernemingsraad is gevraagd advies uit te brengen op het voorgenomen besluit. Daarna zal ons 

college een definitief besluit nemen. Gelet op de nodige zorgvuldigheid van implementatie is de 

verwachting dat daadwerkelijke overgang op z’n vroegst pas vanaf 2022 kan worden geëffectueerd. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 


