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Geachte leden van de raad, 

Met ingang van 1 september 2017 is de organisatie van de gemeente Vlissingen gewijzigd. 
De organisatie, onder leiding van de algemeen directeur/gemeentesecretaris bestaat uìt drie 
directies met daarbinnen in totaal 10 teams. 
Op dit moment zijn alle leidinggevende posities ingevuld, voor een deel op interim-basis 
omdat de werving voor die functies nog niet is afgerond. 

. Directie Bedrijf en Beheer (BB); directeur de heer R.G. Hendrikse. 
0 Team Administratie en Ondersteuning (BB/AO), teamleider mevrouw C.P.M. 

Weijers - 

' Thema’s: financiële administratie en controle, administratieve afdelings-, 
directie— en bestuursondersteuning, DIV 

0 Team Advies (BB/ADV), teamleider de heer J. van der Heide (per 1-10-2017) 
- Thema’s: financiën, juridische zaken, personeel en organisatie 

0 Team Informatisering & Automatisering (BB/IA), interim-teamleider de heer P. 
Geluk 

- Thema's: o.a. informatisering- en automatiseringsbeleid en advies, 
systeembeheer, telefonie 

0 Team Stadsbeheer (BB/STAD); teamleider mevrouw C. Casetta 
- Thema's: o.a. openbaar groen, verkeersvoorzieningen, reiniging 

o Directie Dienstverlening (DV), interim-directeur de heer drs. LJ. de Reu 
0 Team Klantcontact en Communicatie (DV/KC), teamleider de heer P.J. Poortvliet 

- Thema's: o.a. receptie, servicepunt, accommodatiebeheer, communicatie 
0 Team Publiekszaken en Subsidies (DV/PUSU), teamleider de heer J. Hinz 

. Thema's: o.a. dienstverlening, basisregistraties, subsidiebeleid 
0 Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (DVNT H), teamleider de heer A. 

van Leiden 
- Thema’s: o.a. openbare orde en veiligheid, bouw —en milieuregelgeving, 
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o Directie Ruimte en Samenleving (RS), interim-directeur W.L.H. Ronken 
0 Team Fysiek (RS/FYS), interim-teamleider de heer F. Busio 

= Thema‘s: o.a. ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek, grondzaken, 
vastgoed 

0 Team Leefbaarheid (RS/LEEF), teamleider de heer ir. M.C. Herrmann 
- Thema’s: o.a. economie, wonen, toerisme, verkeer, maritiem en veiligheid 

0 Team Sociaal (RS/SOC), teamleider de heer mr. J. Piersma 
= Thema’s: o.a. welzijn, onderwijs, sportbeleid, cultuur 

Naast deze drie directies zijn er nog drie staffuncties, die van bestuurssecretaris (de heer RW. Schiettekatte), kwaliteitsadviseur (de heer C. van de Ketterij) en veranderkundige 
(werving loopt nog). 

De structuurwijziging is op dit moment het meest zichtbare deel van de 
organisatieverandering. Belangrijke veranderingen die effect hebben op het functioneren van 
de organisatie zullen in de toekomst merkbaar worden. 
Een belangrijk uitgangspunt bĳ de nieuwe structuur is dat de Ieidinggevenden zich 
voornamelijk gaan richten op hun Ieidinggevende taken en daarmee de medewerkers 
ondersteunen in het bereiken van voldoende taakvolwassenheid en zelfstandigheid. 
Daarnaast wordt actief ingezet op een cultuurtraject. De kernwaarden klantgericht, 
samenwerken, transparant en vakmanschap geven richting om tot gewenste houdingen en 
gedragingen te komen ten gunste van de dienstverlening.~ 

~ ~ 
Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, /de burgemeester, 
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