Besluit

Van
Het Dagelijks Bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
Herschikking Organisatie 2021

Datum
4 december 2020

gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
de Gemeenschappelijke Regeling en de mandaatregeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
kennis te nemen van de gepresenteerde herschikking van de organisatie.

Aldus vastgesteld op 4 december 2020
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,

de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen.

drs. Th.J.J.M. Schots.

Voorstel
Aan
Het Dagelijks Bestuur van de BWB
Onderwerp
Herschikking Organisatie 2021

Datum
4 december 2020

Inleiding
De afgelopen jaren heeft het MT met regelmaat gesproken over de teamindeling van de
organisatie. Het MT was ervan overtuigd dat de organisatie aan effectiviteit kan winnen wanneer
deze indeling zou worden aangepast. Besloten werd om de herschikking door te voeren nadat de
grote projecten zouden zijn afgerond.
In de afgelopen maanden is de gewenste teamindeling uitgewerkt en meermaals besproken met de
OR. Inmiddels heeft de OR positief geadviseerd.
Op dinsdag 17 november hebben alle leidinggevenden de plannen met hun teams besproken.
Daarbij is gebruik gemaakt van bijgevoegde presentatie. De herschikking zal in het eerste kwartaal
van 2021 worden doorgevoerd. Daarvoor is een stappenplan uitgewerkt, waarbij rekening is
gehouden met de werkdruk binnen de afzonderlijke teams.

Rol van het DB en de directeur
Artikel 17 van de GR bevat de bepaling dat de organisatorische inrichting en de bedrijfsvoering
specifieke taken zijn van het dagelijks bestuur.
De mandaat en volmachtregeling BWB 2020, zoals die eind vorig jaar door het dagelijks bestuur is
vastgesteld vermeld in Bijlage B (Bijzonder mandaat en volmacht aan de directeur c.q. WORbestuurder) onder punt 1. : “Het nemen van maatregelen op juridisch, economisch en
organisatorisch gebied.” De herschikking is daarmee een aan de directeur gemandateerde
bevoegdheid.

Voorstel
Het DB wordt verzocht kennis te nemen van de gepresenteerde herschikking van de organisatie.

