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voortgangsrapportage 2020 en verzoek om zienswijze

Geachte colleges en gemeenteraden,
Op 21 oktober 2020 hebben wij de voortgangsrapportage werkorganisatie BUCH 2020
vastgesteld. Hierbij bieden we u dit document ter informatie aan. Ook ontvangt u met deze brief
een begrotingswijziging naar aanleiding van deze voortgangsrapportage. Graag ontvangen wij
uw zienswijze op ons voorgenomen besluit begrotingswijziging.
Voortgangsrapportage
Op hoofdlijnen geven we in de tweede voortgangsrapportage aan hoe het met onze organisatie
gaat. We nemen u mee in ontwikkelingen en prestaties en rapporteren over de voortgang van
onze bedrijfsvoering. We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en we geven een
actualisatie van de kengetallen zoals u die kent uit voorgaande voortgangsrapportages. Ook
anticipeert de rapportage op een begrotingswijziging.
Corona en effecten op financiën en op voortgang dienstverlening
Inmiddels waart het Coronavirus al bijna zes maanden in Nederland rond en hebben we er nog
dagelijks mee te maken. De “business” gaat ook gewoon door, waarbij de bijkomende
werkzaamheden als gevolg van de crisis behoorlijk zijn. Dit zet de organisatie onder druk, maar
het is goed om te zien dat we er met zijn allen in slagen om de dienstverlening naar de burgers
en ondernemers op een goed niveau te houden. Dit laat onverlet dat de werkdruk enorm is en er
een grote uitdaging ligt om te waken voor uitval en herprioritering van taken. Als bestuur zijn we
dan ook verheugd dat we, ondanks de crisis, vooralsnog geen extra bijdragen voor 2020
verwachten en zelfs een klein positief resultaat kunnen rapporteren. In de voortgangrapportage
gaan we daar nader op in. De verwachting op dit moment is dat de kosten nog verder op lopen,
maar op dit moment is nog niet met voldoende zekerheid in te schatten wat de totale kosten voor
de werkorganisatie worden. Bij de jaarrekening brengen wij de totale kosten en besparingen in
beeld. Overigens zijn dit alleen de kosten die binnen de werkorganisatie BUCH gemaakt worden
en dus naast de kosten die u als gemeenten maakt voor onder andere het herstelfonds en de
overbruggingsuitkeringen.
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Formalisatie opdracht
We vragen nog wel uw aandacht voor het volgende. De kosten die we maken als gevolg van de
Coronacrisis en de daarin gemaakte beleidskeuzes door de gemeenten zijn niet opgenomen in
de begroting. Daarbij ontbreekt op dit moment ook een formele opdracht van de vier gemeenten
aan de werkorganisatie BUCH. Op grond van de gemeenschappelijke regeling van de
werkorganisatie BUCH is het formeel noodzakelijk om een opdracht van de colleges van de vier
gemeenten te krijgen voor de uitvoering en voortzetting van de huidige werkzaamheden en de
gemaakte kosten. In het kader van de rechtmatigheidscontrole van de accountant is zo een
geformaliseerde opdracht ook nodig. . Daarom is de colleges gelijk met deze
voortgangsrapportage gevraagd de opdracht te formaliseren.
Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de voortgang van deze kostenpost. Dat
deden wij eerder ook al middels de separaat aan u toegestuurde voortgangsrapportage Corona.
Middels de reguliere P&C cyclus blijven wij u in het vervolg periodiek informeren over de stand
van zaken rond dit onderwerp.

Uw zienswijze
Graag ontvangen wij, conform de afgesproken termijn van tien weken, uiterlijk 30 december 2020
uw zienswijze op de begrotingswijziging. Wij verzoeken u om de zienswijzen zo mogelijk al in
december aan te bieden, zodat wij ook nog dit jaar een definitief besluit kunnen nemen.
Daarnaast houden wij ons natuurlijk aanbevolen voor uw opmerkingen, aanvullingen en
verbetervoorstellen als reactie op deze voortgangsrapportage.
Met vriendelijke groet,
het BUCH bestuur,

D. van Huizen
secretaris

T.J. Romeyn
voorzitter
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