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1 Aanleiding 
 
Er is besloten om te komen tot een BUCH werkorganisatie. 
Om efficiënt te kunnen werken en te voorkomen dat er vanuit de werkorganisatie BUCH met vier 
verschillende P&C cycli en verschillende P&C documenten gewerkt moet gaan worden is door de 
Werkgroep FINANCIËLE ASPECTEN in BUCH-verband de opdracht gegeven om te komen tot een 
advies over harmonisatie van de P&C cycli, een uniforme programma indeling en een uniforme opzet 
en lay-out van de P&C documenten. In deze werkgroep zijn twee raadsleden per gemeente 
afgevaardigd, de vier griffiers en een delegatie van de Directieraad en de ambtelijke organisatie. 
 
De raden van de BUCH gemeenten hebben via hun Werkgroep FINANCIËLE ASPECTEN in BUCH-
verband vanuit hun bijeenkomst van 9-11-2015 de volgende randvoorwaarden meegegeven. 

P&C-cyclus: 
• kwartiermaker komt met voorstel over P&C-cyclus.  

Uitgangspunt: Rekening, Begroting, twee Rapportage momenten w.o. een ‘juni’ nota. 
 Wens werkgroep: harmoniseer bedrijfsprocessen zoveel mogelijk.  

• Kwartiermaker komt met: Opzet inrichting documenten; t.b.v. verdere discussie in de 
werkgroep. 

 

Uitgangpunten voor de werkorganisatie BUCH zijn: 
 
Dienstverlenend 
Zoveel mogelijk ondersteunend aan inwoners & bestuur (raad en college)  
Dit door: 

1. Tijdige aanlevering van de gevraagde stukken. 
2. Goede doorvertaling van coalitie- en mogelijke raadsprogramma in speerpunten per 

programmaonderdeel van de meerjaren programmabegroting. 
3. Begrijpelijk geschreven teksten. 
4. Voldoende en meetbare indicatoren (op het juiste niveau en aansluitend op advies VNG-

Depla). 
5. Zo actueel mogelijke informatie. 
6. Hanteerbare stukken (geen te grote boekwerken). 
7. Geschikt voor lezen op tablet. 
8. Flexibel (doorlopend aanpassen op wensen bestuurders). 

 
Efficiënt 
Dat wil zeggen: 

• Zo veel mogelijk tegelijkertijd. 
• Zo weinig mogelijk aparte rapportagemomenten. 
• Zo kort mogelijke doorlooptijd (i.v.m. actuele informatie). 
• Zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten. 

 
Rechtmatig 
Ook de rechtmatigheid moet kunnen worden gegarandeerd. Denk aan een begrotingwijziging in 
december in verband met mogelijke rechtmatigheidissues. 
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2 Geharmoniseerde P&C cyclus voor de vier BUCH gemeenten 
 
Verschillen in opzet, benaming en planning P&C documenten: 

Iedere gemeente heeft nu een aparte P&C cyclus waarin ook de benamingen van de P&C 
documenten en de planningen verschillend zijn. Om te komen tot een geharmoniseerde, efficiënte 
en effectieve P&C cyclus stellen we de volgende uitgangspunten voor: 

1. De voortgangsrapportage beleid en de financiële voortgangsrapportage worden volgtijdelijk 
behandeld. 
 

2. We integreren de 1e financiële voortgangsrapportage (jaar=T) met het 
voorbereidingdocument op de begroting (jaar T+1 t/m T+4). Dit stuk noemen we voortaan 
Kadernota (jaar T t/m T+4). 
 

3. De 2e financiële voortgangsrapportage, voortaan FIRAP genoemd, wordt in de raad van 
december behandeld zodat er geen aparte rapportage meer nodig is voor mogelijke 
rechtmatigheidissues. 
 

4. Tussentijdse besluiten met financiële gevolgen worden in principe via bijbehorende 
begrotingswijzigingen direct verwerkt. 
 

5. We hanteren het verkeerslichtenmodel in de voortgangsrapportages beleid. 
 

 
Bovenstaande uitgangspunten worden verder uitgewerkt voor de verschillende P&C documenten. 
Hierbij worden eerst voorbereiding op de begroting en de financiële voortgangsrapportages 
behandeld. Daarna komen de voortgangsrapportages beleid aan bod. Vervolgens worden de 
programmabegroting en jaarrekening toegelicht. Tot slot wordt de P&C cyclus van de GR behandeld. 
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Onderstaand de voorgestelde geharmoniseerde  P&C cyclus voor de vier gemeenten met maand 
behandeling raden /commissie(s) op hoofdlijnen. 

 
 

P&C document Maand raad/commissie 

1e voortgangsrapportage beleid jaar T (huidig jaar) mei Commissie(s) 
      
Jaarrekening jaar T-1 (vorig jaar) juni/ begin juli Raad 
Kadernota inclusief 1e financiële voortgangsrapportage jaar 
T t/m T+4 

juni/ begin juli Raad 

      
2e voortgangsrapportage beleid jaar T oktober Commissie(s) 
      
Begroting jaar T+1 (volgend jaar) eind oktober / 

begin november  
Raad 

      
FIRAP (2e financiële voortgangsrapportage) jaar T december Raad 
De definitieve planning is jaarlijks afhankelijk van de planning van de raadsvergaderingen en het 
zomerreces dat wordt afgestemd op de schoolvakantie die jaarlijks wijzigen. 
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Kadernota (voorbereiding begroting): 
De voorbereiding van de begroting die meestal medio juni in de raden wordt vastgesteld wordt in 
Bergen Perspectiefnota genoemd, in Heiloo Kaderbrief, in Castricum Voorjaarsnota en in Uitgeest 
Kadernota. 
Voorgesteld wordt om voortaan hiervoor de term Kadernota te gebruiken zoals nu al in Uitgeest het 
geval is aangezien dat een veel gebruikte term is binnen gemeenten voor dit P&C document. 
Het raadsbesluit bij de Kadernota wordt zo opgesteld dat deze amendeerbaar is op de 
onderscheidende onderwerpen.  
 
Kadernota en 1e financiële rapportage samenvoegen  
Het voorstel is om de 1e financiële voortgangsrapportage op te nemen in de Kadernota. 
Dat betekent dat de Kadernota (jaar T+1 t/m T+4)wordt uitgebreid met de jaarschijf (T) van het 
huidige jaar. 
De voordelen van het samenvoegen van de Kadernota en de 1e financiële voortgangsrapportage zijn:  

• In de Kadernota wordt een compleet financieel overzicht aan het bestuur gepresenteerd. 
Namelijk samenvoeging van de rapportage over de voortgang financiën lopende jaar T, de 
structurele doorwerking vanuit de analyse van de jaarrekening en de te verwachte mutaties 
met betrekking tot de Kadernota. 

• De raad hoeft maar één in plaats van twee P&C documenten vast te stellen 
•  De werkorganisatie heeft één in plaats van twee momenten waarop zij zich intern moet 

bezighouden met uitvragen en aanleveren van de financiële mutaties. 
 
Inhoud 
Het volgende wordt in de Kadernota (jaar T t/m T+4) opgenomen: 

1. Structurele mutaties komende uit de analyse van de jaarrekening T-1. 
2. Financiële mutaties vanuit het lopende jaar T. 
3. Financiële mutaties voor het nieuwe begrotingsjaar T+1 en de drie opvolgende jaarschijven  

Zoals % stijging van de opbrengsten leges, belastingen, en heffingen. 
4. De concept programmateksten (De uitwerking van de speerpunten uit het coalitieakkoord 

en/of raadsprogramma in de drie W vragen en prestatie-indicatoren). 
5. Algemene inleiding met financiële en beleidsmatige actuele onderwerpen en onzekerheden. 
6. Herijking van het investeringsplan jaarschijven T t/m T+4. 

(Dit punt behoeft extra aandacht bij de verdere uitwerking, want dit is afhankelijk van de 
nota activabeleid en in hoeverre die kan worden geüniformeerd.) 

7. Gevolgen Meicirculaire (afhankelijk van het tijdstip van bekendmaking) wordt deze direct 
meegenomen of later als erratum aan de Kadernota toegevoegd en doormiddel van een 
apart memo en bijbehorende begrotingswijziging aan de raad aangeboden. 

 
 
Financiële voortgangsrapportages: 
“Uitgangspunt is twee rapportage momenten waaronder een ‘juni’ nota.” 
 
De 1e financiële rapportage (‘juni’ nota) wordt samengevoegd met de Kadernota 
Dit betekent dat de Kadernota (jaar T+1 t/m T+4)wordt uitgebreid met de jaarschijf (T) van het 
huidige jaar. Zie verder onder Kadernota. 
 
Planning: 
Raad juni / begin juli (rekeninghoudend met het zomerreces) 
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FIRAP (2e financiële voortgangsrapportage huidig jaar T): 
De voortgangsrapportage beleid en de financiële voortgangsrapportage worden volgtijdelijk 
behandeld. 
De 1e financiële voortgangsrapportage wordt onderdeel van de Kadernota. 
Wij stellen voor om de 2e financiële voortgangsrapportage FIRAP (financiële rapportage) te noemen 
aangezien op dit moment ook hiervoor verschillende namen binnen de BUCH gemeenten worden 
gebruikt. 
 
Wij gaan er vanuit dat in de FIRAP alleen autonome wijzigingen worden gemeld aan de raad. Omdat 
nu de voortgangsrapportages beleid gescheiden zijn van de financiële voortgangsrapportage kan de 
FIRAP in de raad van december behandeld worden zodat hierin ook mogelijke issues met betrekking 
tot rechtmatigheid kunnen worden opgelost voorafgaand aan het jaarrekening traject. 
 
Inhoud FIRAP: 

1. Autonome financiële mutaties 
2. Mutaties in investeringsschema huidig jaar T 
3. Issues betreffende rechtmatigheid 

 
Planning: 
Raadsvergadering december 

Voortgangsrapportages Beleid: 
 In overleg met de raden worden de te rapporteren speerpunten per raad opgesteld. Dit zullen in 
ieder geval de speerpunten vanuit de programmabegroting zijn mogelijk aangevuld met extra 
onderwerpen vanuit de raad of het college. 

1e voortgangsrapportage beleid huidig jaar T: 
De voortgangsrapportage beleid van het jaar T wordt separaat aan de raad gerapporteerd 
doormiddel van een presentatie van het college aan de raad in de commissievergaderingen(en)1 
voorafgaand aan de raad waarin de Kadernota wordt vastgesteld. De voortgangsrapportages beleid 
zijn ter kennisname aan de raad en kunnen daardoor in de commissie worden behandeld. 
 
Inhoud: 
Per speerpunt vanuit de programmabegroting wordt door middel van het verkeerslichtenmodel 
aangegeven of er groen, geel of rood wordt gescoord op de volgende drie onderwerpen: 

• Voortgang beleid, 
• Voortgang planning 
• Voortgang financiën  

(Als er extra budget nodig is voor de beleidsuitvoering wordt dit via de geëigende kanalen 
tijdig aangevraagd. Dit wil zeggen of via de 1e financiële voortgangsrapportage zijnde de 
Kadernota of via een separaat college c.q. raadsvoorstel afhankelijk van de mandatering bij 
de betreffende gemeente.) 

Daar waar scores rood of geel zijn wordt toegelicht wat de afwijking behelst en indien van toepassing 
hoe er bijgestuurd wordt. 
 
Planning: 
Deze presentatie wordt minimaal twee weken voorafgaand aan de commissievergadering(en), 

1 Voor Castricum, commissie is in dit hele stuk gelijk aan carrousel. 
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voorafgaande aan de raadsvergadering waarin de Kadernota wordt vastgesteld aan de raad, 
toegestuurd. 
Het college presenteert de voortgangsrapportage beleid in de betreffende 
commissievergadering(en). 
(Het college kan per portefeuillehouder de speerpunten presenteren of dit door ambtelijke 
ondersteuning laten doen.) 
 
2e voortgangsrapportage beleid huidig jaar T 
De raden hebben via hun ‘Werkgroep FINANCIËLE ASPECTEN in BUCH-verband’ aangegeven twee 
rapportagemomenten te willen. Vandaar de invoering van dit 2e rapportagemoment betreffende 
beleid. 
 
Planning: 
De presentatie wordt in de commissievergadering(en) van oktober van het huidige jaar T 
gepresenteerd zodat er voldoende tijd zit tussen de 1e en 2e voortgangsrapportage beleid én er nog 
tijd is om bijsturingmaatregelen te nemen indien nodig. De voortgangsrapportages beleid zijn ter 
kennisname aan de raad en kunnen daardoor in de commissie worden behandeld. 
 
Net als bij de 1e voortgangsrapportage beleid wordt de presentatie 2 weken voorafgaand aan de 
commissievergadering(en) aan de raad verstuurd. 
Zie verder onder 1e voortgangsrapportage beleid. 
 

Begroting: 
Hierin worden de volgende zaken opgenomen: 

• De financiële mutaties voor jaren T+1 t/m T+4. 
• Herijking meerjarig investeringsplan inclusief huidig jaar T. 

(Dit om een zo actueel mogelijk beeld van het jaar T+1 te krijgen. Als al bekend is dat een 
actief niet in het huidige jaar T in gebruik genomen wordt kan het gevolg daarvan al worden 
meegenomen. Dit geeft een zo actueel mogelijk inzicht in de financiële stand zaken 
betreffende het begrotingsjaar aan de raad en minder werk in het jaarrekening traject.) 

• Paragrafen 
• Bijlagen 
• Gevolgen septembercirculaire (afhankelijk van het tijdstip van bekendmaking wordt deze 

direct meegenomen of later als erratum aan de begroting toegevoegd en met eventueel een 
apart memo en bijbehorende begrotingswijziging aan de raad aangeboden. 

 
Planning: 
Behandeling en vaststelling in de raad eind oktober, begin november. 

Jaarrekening: 
Geen wijziging ten opzichte van huidige methodiek of inhoud behalve aanpassing zoals doorgevoerd 
in de begroting en uniformering qua lay-out et cetera. De verantwoording over d beleidsuitvoering 
wordt via hetzelfde verkeerslichtenmodel zoals in voortgangsrapportages beleid worden gebruikt 
toegelicht 
 
Planning: 
Uiterlijk in raad juni/juli volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. 
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Overige onderwerpen: 
 
Behandeling van technische vragen vanuit de raden betreffende P&C documenten: 
Algemeen 
Als vragen die gesteld worden ambtelijk als politiek worden geïnterpreteerd dan wordt dit aan de 
vraagsteller medegedeeld en wordt de vraagsteller verzocht die vraag in de commissie c.q. raad aan 
de orde te stellen. 
 
Technische vragensessie 
Per P&C document wordt (op verzoek van de raad) een bijeenkomst gehouden voor raadsleden waar 
ambtelijk een toelichting wordt gegeven op de mutaties en is er gelegenheid tot het stellen van 
technische vragen. Mochten vragen als politiek worden geïnterpreteerd dan wordt de vraagsteller 
verzocht die vraag in de commissie c.q. raad aan de portefeuillehouder te stellen. 
 
Schriftelijke vragen 
Raadsleden kunnen schriftelijk technische vragen stellen via de griffie van de betreffende gemeente. 
Dit om de vragen centraal binnen te krijgen en zo de beantwoording en afdoening te kunnen 
coördineren. 
 
Telefonische vragen 
Raadsleden kunnen ook bellen met de daarvoor te benoemen contactpersonen voor technische 
vragen betreffende de P&C documenten. 
 
Face to face 
Raadleden kunnen ook een afspraak maken met de daarvoor te benoemen contactpersonen om 
langs te komen voor technische vragen betreffende de P&C documenten. 
 
Maatwerk 
Mochten er per raad specifieke wensen om het proces betreffende technische vragen rondom de 
P&C documenten anders in te zetten dan zullen wij in overleg treden om daar zoveel mogelijk aan te 
voldoen. 
 
Overige specifieke rapportage trajecten: 
Voor sommige specifieke grote projecten bijvoorbeeld invoering 3D’s of grote grondexploitaties zijn 
aparte rapportage trajecten met de betreffende raden afgesproken bijvoorbeeld via een nieuwsbrief 
of een apart rapportage. Deze afspraken lopen gewoon door.  
 
Separate raadsvoorstellen: 
Nieuw beleid en grote afwijkingen op vigerend beleid en financiën kunnen behalve via de P&C 
documenten ook tussentijds aan uw raad worden aangeboden via een separaat raadsvoorstel met 
eventuele bijbehorende begrotingswijziging. 
Dit kan voorkomen als gedurende een lopend jaar nieuw beleid wordt ontwikkeld dat nog niet eerder 
is vastgesteld of als blijkt dat uw raad om extra budget voor lopende zaken in het betreffende 
begrotingsjaar gevraagd moet worden. 
 
In ieder P&C document wordt een overzicht van alle college en raadsbesluiten met financiële 
gevolgen die gedurende het jaar door het college of uw raad zijn vastgesteld opgenomen. 
Indien gewenst ontvangt uw raad maandelijks via een nader te bepalen manier een overzicht van de 
actuele stand van het begrotingsaldo waarin alle tot dan toe vastgestelde besluiten zijn verwerkt. 
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Uniformering programma-indeling: 
Verdere uitwerking van een voorstel voor uniforme opzet programma-indeling et cetera volgt eind 
februari begin maart 2016 nadat de definitieve indeling van de organisatie bekend is geworden. 
Hierbij worden ook de nieuwe eisen vanuit de BBV / commissie Depla verwerkt zoals bijvoorbeeld 
een programma overhead. 
 
Harmonisering /afstemming financiële verordeningen: 
Het streven is om medio april/mei 2016 de financiële verordeningen en zaken als treasurybeleid et 
cetera op elkaar te hebben afgestemd en met een voorstel richting de raden te komen. 
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3 Planning en Control cyclus Werkorganisatie BUCH  
 

Inleiding: 
Zie bijlagenboek blz. 10 en 11 van het bedrijfsplan waarin deze al is vastgesteld. 
Voor de begroting van de werkorganisatie BUCH is de wet op gemeenschappelijke regelingen van 
toepassing en de BBV. 
De werkorganisatie BUCH moet zowel de begroting (jr+T) als de jaarrekening (jr-T) uiterlijk 15 april 
aan de vier raden aanbieden zodat de raden uiterlijk in de maand juni hun zienswijzen op beide 
documenten kunnen vaststellen en aan het bestuur van de werkorganisatie BUCH kenbaar kunnen 
maken. 
 
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de werkorganisatie BUCH medio april een begroting op hoofdlijnen 
aan de raden kan aanbieden die uiterlijk 1 augustus aan gedeputeerde staten wordt verzonden. 
Mocht dit in 2016 toch niet mogelijk zijn dan wordt u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd en 
wordt indien nodig ook uitstel bij de provincie gevraagd. 
 

Relatie met de programmabegrotingen van de onderscheiden gemeenten: 
De begroting van de werkorganisatie BUCH omvat zoals bekend alleen de personele en materiële 
middelen waarmee de taken voor de gemeenten worden uitgevoerd. Het beleid blijft verankerd in de 
gemeentelijke begrotingen. Het is duidelijk dat de vaststelling van de gemeentelijke begrotingen 
invloed kan hebben op de begroting van de werkorganisatie. Daarover het volgende: 
De begroting van de werkorganisatie wordt al vroeg in het voorafgaande jaar gepresenteerd, nog 
vooruitlopend op de gemeentelijke begrotingen. Die noodzaak vloeit voort uit wettelijke termijnen, 
zoals hierna uiteengezet. De cyclus rondom deze begroting van de werkorganisatie biedt echter 
voldoende mogelijkheden om hierop in te spelen bijvoorbeeld door middel van een 
begrotingswijziging. 
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Onderstaand de P&C cyclus voor de werkorganisatie BUCH 
 

 
 
 

P&C document Werkorganisatie BUCH Bestuur GR raad 

Concept jaarrekening jaar T-1 (vorig jaar) voor zienswijzen 
richting raden 

Uiterlijk 14 april 
vaststellen 

mei/juni 

Concept begroting jaar (T+1 t/m T+4) voor zienswijzen 
richting raden 

Uiterlijk 14 april 
vaststellen 

mei/juni 

Voortgangsrapportage aan raden April , September afhankelijk van 
planning raden 

Jaarrekening T-1 Uiterlijk 14 juli 
vaststellen 

ter kennisname 
toegestuurd na 
14 juli  

Begroting jaar T+1 t/m T+4 Uiterlijk 14 juli 
vaststellen 

ter kennisname 
toegestuurd na 
14 juli  
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Begroting werkorganisatie BUCH: 
Ontwerpbegroting aanlevering aan de vier raden uiterlijk 15 april: 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH zendt de ontwerpbegroting 8 weken voor vaststelling doch 
uiterlijk 15 april van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient toe aan 
de raden. 
Dit zodat de raden tijdig hun zienswijzen op de ontwerpbegroting kenbaar kunnen maken aan het 
bestuur. 
 
Vaststellen begroting Werkorganisatie BUCH op of na 1 juli: 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH stelt de begroting niet eerder vast dan op of na 1 juli van 
het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient. 
Dit zodat de vier raden uiterlijk in de raad van juni van het kalenderjaar voorafgaand aan dat 
waarvoor de begroting dient hun zienswijzen kunnen laten vaststellen. 
 
Vaststelling begroting uiterlijk 14 juli: 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH stelt de begroting uiterlijk 14 juli van het kalenderjaar 
voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient vast zodat de begroting tijdig (voor 1 augustus) 
aan gedeputeerde staten kan worden verzonden. 
Gekozen is voor uiterlijk 14 juli aangezien de jaarrekening van het jaar voorafgaand aan het 
kalenderjaar uiterlijk 14 juli aan gedeputeerde staten moet zijn verzonden. Op deze manier kunnen 
de jaarrekening T-1 en de begroting T+1 t/m T+4 beide in één vergadering worden vastgesteld. 
 
Versturen begroting aan gedeputeerde staten voor 1 augustus: 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH zendt de begroting binnen 2 weken na vaststelling, doch in 
ieder geval voor 1 augustus van het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, 
aan gedeputeerde staten. 
 

Jaarrekening werkorganisatie BUCH: 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH stelt de jaarrekening vast in het jaar volgend op het jaar 
waarop deze betrekking heeft  
 
Voorlopige jaarrekening aanlevering aan raden voor 15 april: 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH zendt voor 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de 
jaarrekening dient een voorlopige jaarrekening aan de vier raden. 
 
Vatstellen jaarrekening op of na 1 juli: 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH stelt de jaarrekening niet eerder vast dan op of na 1 juli 
van het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de jaarrekening dient. 
Dit zodat de vier raden uiterlijk in de raad van juni van het kalenderjaar dat volgt op het jaar 
waarvoor de jaarrekening dient hun zienswijzen richting het bestuur kunnen laten vaststellen. 
 
Vaststelling jaarrekening uiterlijk 14 juli: 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH stelt de jaarrekening uiterlijk 14 juli van het kalenderjaar 
volgend op het jaar waarvoor de jaarrekening dient vast, zodat jaarrekening tijdig aan gedeputeerde 
staten kan worden verzonden. 
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Versturen jaarrekening aan gedeputeerde staten uiterlijk 14 juli 
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH zend de jaarrekening binnen 2 weken na vaststelling, doch 
in ieder geval voor 15 juli van het kalenderjaar volgend op dat waarvoor de jaarrekening dient, aan 
gedeputeerde staten. 
 

Voortgangsrapportages (2X): 
Rapportages van het bestuur van de werkorganisatie BUCH aan de vier raden: 
De raden worden 2 maal per jaar ingelicht over de voortgang betreffende de financiën en overige 
zaken De eerst keer in april (dan loopt dit samen met de conceptbegroting en jaarrekening) en de 
tweede keer in september/oktober. 
De inhoud van de rapportages hiervan wordt verder uitgewerkt nadat de begroting van de 
werkorganisatie BUCH is opgesteld en zal daarop aansluiten. 
 

4 Verdere interne uitwerking: 
Interne planning 
Na goedkeuring van bovenstaande P&C cycli wordt dit verder uitgewerkt in een interne planning 
voor de aanlevering van de P&C documenten. 
 
Ontwikkelen intern proces voor de totstandkoming van de P&C documenten: 
Het proces voor de totstandkoming van de P&C documenten wordt opnieuw bekeken met 
gebruikmaking van de lean-methodiek. 
 
Interne uniformering: 
Voor een goede samenwerking en efficiënte administratie is ook de uniformering van het 
productenrekening schema tussen de vier BUCH gemeenten en de BUCH werkorganisatie van belang. 
Hierbij wordt aangesloten op de nieuwe productenindeling zoals volgt uit het rapport Depla. 
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5 Schema samenhang P&C werkorganisatie BUCH en de vier BUCH gemeenten 

 
De conceptbegroting van de werkorganisatie BUCH levert input voor de hoogte van de bijdrage van de gemeenten.  Dit wordt door de gemeenten als voorlopige 
bijdrage opgenomen in de kadernota’s. 
Na het ontvangen van de zienswijzen vanuit de gemeenten op de concept begroting van de werkorganisatie BUCH stelt het bestuur van de werkorganisatie de 
begroting van de werkorganisatie gewijzigd of ongewijzigd vast. 
De gemeenten nemen de bijdrage uit de vastgestelde begroting van de werkorganisatie BUCH op in hun eigen begrotingen. 
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6                                                                                       Overzicht van vier verschillende naar één geharmoniseerde P&C cyclus. 
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