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Geacht bestuur,
Op 15 april 2019 heeft u ons uw jaarstukken 2018 en begroting 2020 toegezonden. Conform
de afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 25 juni 2019 zijn zienswijze kenbaar te maken.
De gemeenteraad van Bergen heeft de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 behandeld in
de raadsvergadering van 20 juni jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de
volgende zienswijze heeft vastgesteld:
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de GR
Werkorganisatie BUCH
2. Een bedrag van € 258.880 in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen voor de
gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH.
3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de
GR Werkorganisatie BUCH. We geven uw bestuur mee dat onze raad zich zorgen maakt over
het waarmaken van de ambities op het gebied van Ruimtelijke Ordening (juridisch) en Wonen.
Wij geven u in overweging mee dat u hier een voorstel voor doet om de zorgen weg te nemen.
De raad heeft begrepen dat de verlofstuwmeren die bij het aangaan van de ambtelijke fusie
bestonden, nog niet zijn weggewerkt. De raad vraagt hier aandacht voor omdat dit een druk
op de in te zetten formatie en de te besteden middelen legt.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met <NAAM BEHANDELD AMBTENAAR>
van de afdeling <NAAM AFDELING, TEAM>. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088 909
XXXX. Of stuur een e-mail naar: behandeldambtenaar@debuch.nl.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
mr. M.N. Schroor
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester

