
 

       

MOTIE 

Besluitvorming BUCH Werkorganisatie 

De Raad van de gemeente Castricum in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2015. 

 

Constaterende dat: 

 

- in de raadsvoordracht besluitvorming aangaande de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkorganisatie BUCH wordt ingegaan op de bestemming van het besparingspotentieel; 

 

Overwegende dat: 

 
     -     voor de periode 2017 – 2020 er een besparingscapaciteit in de BUCH-organisatie voorzien       

 wordt die het mogelijk maakt jaarlijks extra in de werkorganisatie te investeren; 

     -   dat volgens het bedrijfsplan jaarlijks 60% van de gerealiseerde taakstelling structureel wordt 

 geherinvesteerd in de ambtelijke organisatie;  

     - hoewel op grond van het budgetrecht van de raden hierover jaarlijks een beslissing over zouden 

 moeten nemen, hiermee kan worden ingestemd omdat hierdoor de BUCH-organisatie de 

 mogelijkheid krijgt zich verder te ontwikkelen in de richting van het wenkend perspectief; 

     - het evenwel geen blanco cheque dient te zijn. Daarom is het van belang dat tevoren wordt 

 aangegeven waarvoor deze extra financiële impuls wordt aangewend en dat hierover achteraf 

 verantwoording wordt afgelegd; 

     - er na afloop van de startperiode van vier jaar er een expliciet besluit dient te worden genomen 

 over de noodzaak deze extra bijdrage te continueren; 

     - dit een besluit is dat door de raden van de deelnemende gemeenten op grond van hun 

 budgetrecht dient te worden genomen; 

Draagt het college op te bewerkstelligen dat het bestuur van de Werkorganisatie BUCH: 

 
      - via de colleges in 2020 op basis van een evaluatie een voorstel doet over beëindigen dan wel 

 voortzetten van deze impuls na de eerste vier jaren; 

      - in de periode 2017 – 2020 jaarlijks inzicht aan te Raad geeft waarvoor de begrote extra impuls voor 

 het komende jaar zal worden aangewend 

     -  in de periode 2017 – 2020 jaarlijks aan de Raad een voortgangsrapportage te verstrekken 

 waarin wordt ingegaan op: 

  -de realisatie van het bezuinigingspotentieel;  
  -de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van het ‘wenkend perspectief’ 
  -de realisatie van de doelstellingen van het ‘wenkend perspectief’; 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Namens de fracties van PvdA, CDA en SP 


