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1 Inleiding
Geachte leden van het bestuur,
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de
werkorganisatie BUCH. In de jaarrekening wordt verantwoording
afgelegd over de gerealiseerde doelstellingen op beleidsmatig en
financieel gebeid. Daarbij geldt de begroting 2018 als vertrekpunt.
De jaarstukken zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV).
In het afgelopen jaar hebben wij twee tussenrapportages
opgeleverd waarin we al uitgebreid zijn ingegaan op de
ontwikkelingen in 2018 op dat moment. In deze jaarrekening zult u
daarom deels dezelfde informatie terugvinden als in de tussentijdse
rapportages, maar nu betreft het een terugblik over geheel 2018.
2018 was een intensief jaar waarin stappen zijn gezet in de
doorontwikkeling van de werkorganisatie. De vaststelling van het
Verbeterplan BUCH heeft daar een belangrijke bijdrage aan
geleverd. De middelen die daarbij vrij kwamen hebben het mogelijk
gemaakt om aanpassingen in de organisatie te doen. Het effect
hiervan zagen we in 2018 al terug: het ziekteverzuim is gedaald tot
onder het niveau van vergelijkbare organisaties, er kwam meer rust
in de organisatie en vooral ook hebben we stappen gezet om de
kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.
In 2018 zijn ook de interne bedrijfsvoering programma’s “Top
dienstverlener”, “Van buiten naar binnen”, “Financieel gezond”,
“Goed werkgeverschap”, “Regionaal sterk en betrouwbaar” en
“Duurzame bedrijfsvoering” van start gegaan. Er zijn acties en
doelstellingen geformuleerd met als doel om eind 2021 op deze
belangrijke bedrijfsvoering terreinen de afgesproken resultaten te
hebben gerealiseerd.
Jaarstukken 2018

Financiën
De jaarrekening 2018 zou normaal gesproken geleid hebben tot een
positief resultaat van € 1.343.000. Echter, vanwege de
koepelvrijstelling is het de werkorganisatie niet toegestaan een
positief resultaat te realiseren en van daaruit een algemene reserve
te formeren. Daarom is de technische keuze gemaakt om in de
eindafrekening de bijdrage van de gemeenten in 2018 met in totaal
€ 1.343.000,- te verlagen zodat het resultaat van de
Werkorganisatie BUCH per saldo € 0,- is. In de jaarstukken 2018
van de vier gemeenten is de lagere bijdrage aan de BUCH terug te
vinden als voordeel.
De grootste meevallers zijn te vinden bij de kostensoorten
inhuur/salaris/overhead en op de facilitaire uitgaven. In hoofdstuk
2.2 worden de verschillen nader geduid. De onderschrijdingen zijn
bijna volledig gerealiseerd op de budgetten voor het verbeterplan.
Dit komt onder andere omdat het verbeterplan medio 2018 is
vastgesteld en de daarin opgenomen budgetten betrekking hadden
op een heel jaar.
Om een goede balans te vinden tussen de belangen van de vier
deelnemende gemeenten en die van de Werkorganisatie BUCH,
zullen we u een separaat voorstel doen toekomen hoe om te gaan
met de in 2018 verlaagde deelnemersbijdrage.
Directie van de GR Werkorganisatie BUCH
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2. Programma Bedrijfsvoering
De werkorganisatie BUCH heeft één programma en dit programma
is, conform vereiste van het BBV, opgebouwd volgens de bekende
3W-vragen. Met de jaarstukken wordt steeds de vergelijking
gemaakt met de begroting 2018. Daarom wordt in dit hoofdstuk
aandacht besteed aan het antwoord op de volgende vragen:
-

Wat wilden we bereiken in 2018 en wat is daarvan
daadwerkelijk gerealiseerd;
Wat wilden we daarvoor doen in 2018 en wat is er
daadwerkelijk gedaan;
Wat mocht het gaan kosten en wat heeft het daadwerkelijk
gekost.

Eerst wordt op deze vragen ingegaan. Daarna wordt uitvoeriger
ingegaan op de voortgang van een aantal beleidsmatige
ontwikkelingen.

Jaarstukken 2018
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2.1

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarstukken 2018
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2.2

Wat heeft het gekost?
Wat gaat dit kosten
Lasten x € 1.000

2018
Lasten
Begroot
voor wijziging
50.177
6.110

2018
Lasten
Begroot
na wijziging
60.827
5.141

2018
Lasten
Werkelijk
na wijziging
60.145
5.259

2018
Lasten
Verschil
na wijziging
683
-118

1.067

1.029

817

211

731

418

297

121

58.085

67.415

66.518

897

Wat gaat dit kosten
Baten x € 1.000

2018
Baten
Begroot
voor wijziging

2018
Baten
Begroot
na wijziging

2018
Baten
Werkelijk
na wijziging

2018
Baten
Verschil
na wijziging

5 Bijdrage gemeenten

58.085

67.039

65.696

1.343

6 Gemeenten plustaken

302

336

-34

7 Opbrengsten WAZO

101

117

-16

8 Inkomsten detachering en uitgeleend personeel

280

285

-5

9 Opbrengsten facilitair

30

35

-5

10 Overige opbrengsten

-

49

-49

-

-

-

1 Personeel, inhuur en overheadkosten kosten
2 Informatie & Automatisering (exclusief salariskosten en inhuur)
3 Facilitaire kosten (exclusief salariskosten & inhuur)
4 Overige kosten
Transitiekosten

Totaal lasten

Bijdrage Transitiekosten

Totaal baten
Totaal baten min lasten

Jaarstukken 2018

58.085
0
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67.752

66.518

1.234

337

0

337

2.2.1 Toelichting afwijkingen 2018 op exploitatie (V)
In de jaarrekening worden de verschillen ten opzichte van de laatst
vastgestelde begrotingswijziging uiteengezet. In het geval van de
BUCH was dat de 2e financiële rapportage. In de 2e financiële
rapportage is al rekening gehouden met een voordelig saldo over
2018 van € 337.000. Nu bij de jaarstukken komt daar aanvullend
een voordelig saldo van € 897.000 bij. De verklaring van de
verschillen ten opzichte van de 2e firap luidt als volgt:
1 Personeel, inhuur en overheadkosten kosten
€ 683.000 (V) lagere uitgaven)
Deze afwijking ad € 683.000 (V) wordt veroorzaakt door:
- € 1.421.000 (V) lagere uitgaven aan verbeterplan. Dit komt
grotendeels € 1.184.000 (V) door salariskosten en inhuur,
doordat de besluitvorming over het verbeterplan pas in juni
2018 heeft plaatsgevonden konden niet alle zaken meer in
2018 worden gerealiseerd. Verder is € 237.000 (V) minder
uitgegeven aan opleidingen.
- € 63.000 (N) hogere uitgaven forensenvergoeding door
meer mensen in dienst waardoor hogere kosten. Lijkt
structurele overschrijding
- € 31.000 (N) hogere reis en verblijfskosten, deels te laag
begroot en deels door meer mensen in dienst. Lijkt
structurele overschrijding.
- € 63.000 (V) op werkelijke rentekosten door niet hoeven
aantrekken langlopende lening in 2018 en renteontvangst
door aantrekken kasgeldleningen.
- € 42.000 (N) overige verschillen op overhead.
- € 665.000 (N) hogere uitgaven aan salarissen en inhuur.
Dit betreft € 132.000 aan niet begrote uitgaven voor
vertrekkend personeel (afkoopsom en WW), en € 533.000
aan extra inzet personeel en inhuur.

Jaarstukken 2018

2 Informatie & Automatisering (€ 118.000 (N) extra uitgaven)
Deze afwijking wordt grotendeels veroorzaakt doordat kosten uit
2017 ten onrechte in 2018 zijn geboekt. Dit komt omdat de facturen
in 2017 aan de gemeenten waren gestuurd terwijl ze thuis hoorden
bij de BUCH. Dit is nu hersteld.
3 Facilitaire kosten (€ 211.000 (V) lagere uitgaven)
- € 11.000 (V) doordat geen bedrijfskleding is aangeschaft.
- € 44.000 (V) minder uitgegeven aan kantoorartikelen.
- € 121.000 (V) omdat nog niet alle multi-functionals waren
vervangen en vanwege onbekendheid van de mogelijkheid
tot dienstverlening via de externe repro.
- € 44.000 (V) in verband met gunstige condities contract Post
NL over 2018.
- € 9.000 (N) saldo overige kleine verschillen.

4. Overige kosten € 121.000 (V)
- € 112.000 (V) niet besteed budget inhuur milieu
- € 54.000 (V) niet besteed budget inhuur omgevingswet.
- € 91.000 (N) extra uitgaven inhuur belastingen
- € 25.000 (V) over op advieskosten verkeersmaatregelen.
- € 21.000 (V) saldo overig kleine verschillen.
5 Bijdrage gemeenten (verlaging inkomsten ad € 1.343.000 (V)
De BUCH zou over 2018 uitkomen op een positief resultaat van
€ 1.343.000. Echter vanwege de koepelvrijstelling is het de
werkorganisatie niet toegestaan winst (een positief resultaat) te
maken en daaruit een reserve te formeren.
Daarom is de technische keuze gemaakt om door middel van een
eindafrekening de bijdrage 2018 van de gemeenten met in totaal
€ 1.343.000 te verlagen, zodat het resultaat per saldo € 0 is.
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2.2.2 Toelichting afwijkingen 2018 investeringen t.o.v. 2e firap
Naast exploitatie budgetten kent de BUCH ook een aantal
investeringen. In 2018 betrof dit voor de BUCH uitsluitend
investeringen in facilitair en ICT. In de 2e financiële rapportage is
voorgesteld (en later besloten) een aantal ICT-investeringen door te
schuiven naar 2019. Dit leidde niet tot een financiële meevaller in
2018, omdat de door de BUCH te betalen kapitaallasten 2018 zijn
berekend aan de hand van de gedane investeringen op 1 januari
2018.

6 Gemeenten plustaken (€ 34.000 extra inkomsten)
De inkomsten als dekking voor de uitgaven in verband met
maatwerkafspraak uitvoeren erfgoedbeleid Castricum waren nog
niet binnen de BUCH begroot.
7. Opbrengsten WAZO (€ 16.000 extra inkomsten)
Betreft extra opbrengsten in verband vergoeding met
zwangerschapsverlof. Laatste maand was nog niet begroot
8. Inkomsten detachering en uitgeleend personeel (€ 5.000
extra inkomsten)
Betreft niet begrote perceptiekosten in verband met
reclamebelasting Castricum.

Ten behoeve van de jaarrekening 2018 is van alle in 2018
beschikbare kredieten bekeken of ze kunnen worden afgesloten.
Zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond in 2018, dan blijft het
krediet in 2019 beschikbaar. In onderstaand overzicht is
weergegeven welke kredieten er in 2018 (ná besluitvorming 2e firap)
nog beschikbaar waren en of ze kunnen worden afgesloten.

9. Opbrengsten facilitair, € 5.000 extra inkomsten
Betreft hogere opbrengsten dan begroot uit de koffie, thee en
snoepautomaten BUCH.
10. Overige opbrengsten, € 49.000 extra inkomsten
Saldo van inkomsten uit niet begrote detacheringsovereenkomsten.

Jaarstukken 2018
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2.3
Beleidsmatige toelichting
De bedrijfsvoering bij de Werkorganisatie BUCH bestaat uit grofweg
drie onderdelen:
1. De mensen die voor ons werken
2. De ICT waarmee onze mensen werken
3. De facilitaire ondersteuning
U wordt geïnformeerd over wat er in 2018 is bereikt op deze
onderwerpen en verder wordt u zoals afgesproken geïnformeerd
over een aantal specifieke onderwerpen zoals:
 E facturering
 Betaaltermijn facturen
 Onderzoek huisvesting
 Onderzoek top-structuur organisatie en besturing
 Samenvoegen domeinen Civiel en Wijkbeheer
 Opheffing Bestuursstaf
 Invoering omgevingswet
 Verbeterplan / Organisatieontwikkeling
 Concernplan

Mobiliteit personeelsbestand
Over 2018 valt te melden dat 72 vacatures zijn opengesteld en dat
er in 23 gevallen sprake was van een interne match. We hebben 65
nieuwe medewerkers mogen verwelkomen en we hebben van 36
medewerkers afscheid genomen. Een deel van de instroom is te
relateren aan de effecten van het verbeterplan. Met de toegewezen
middelen uit het verbeterplan is financiële dekking gekregen voor
het aantrekken van extra medewerkers. De effecten van het
verbeterplan worden gemonitord en gerapporteerd.
We zien het effect van een aantrekkende arbeidsmarkt. Een groter
aantal medewerkers vertrekt naar een baan buiten de organisatie.
De interne mobiliteit ius eveneens toegenomen. Meer medewerkers
zien kansen om te groeien binnen de organisatie. Hoewel het op
sommige vakgebieden lastig is, is het nog steeds gelukt om goede
nieuwe medewerkers aan te trekken.
Mobiliteit personeelsbestand

2.3.1 De mensen die voor ons werken
De omvang van ons personeelsbestand
Per 31 december 2018 zijn er 772 personen in dienst (excl. inhuur)
bij onze werkorganisatie. Dit zijn 698 fte.
Aantal fte's per 1.000 inwoners*
2017
100.000> (excl. G4)

7,7

G4

15.4

20.000 tot 50.000 inwoners

6,3

BUCH

6,5

Alle gemeenten

8,3

2018

8,4%

6,5%

6,8
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4,7%

4,0%
3,0%
1,8%

2017
Instroom

*nog geen recentere landelijk cijfers bekend

Jaarstukken 2018

9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

Doorstroom

2018
Uitstroom

In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de in-, uit- en
doorstroom 2018:
Kenmerken van de instroom uitstroom

De samenstelling van ons personeelsbestand
Uit de kengetallen blijkt dat het personeelsbestand nagenoeg gelijk
is verdeeld tussen mannen en vrouwen en onveranderd sinds 2017.
Verdeling man vrouw

Naar geslacht
man

32

15

vrouw

33

21

voltijds

35

17

deeltijd

30

19

jonger dan 25 jaar

5

3

25 tot 35 jaar

20

7

35 tot 45 jaar

22

5

45 tot 55 jaar

14

5

49,5

55 tot 60 jaar

4

3

49

52%

48%

Naar arbeidsduur

% man
% vrouw

Naar leeftijdsklasse

60 jaar en ouder
Totaal

De gemiddelde leeftijd stabiliseert zich op 49 jaar. Dit beeld zien we
ook landelijk. Echter de volgende overzichten laat zien dat de
organisatie behoorlijk vergrijsd is.
Gemiddeld leeftijd per 01-01

48,5

13
65

49

48

36

47,5

48,1

48,3

48,3

2015
BUCH

2016

48,7
48,4

47,5

47

Redenen uitstroom

2017

2018

Vrijwillig ontslag / baan elders

13

20

Vrijwillig ontslag / ZZP'er

4

Pensioen

10

11

Overig

4

5

Totaal

31

36

2013

Medewerkers

Jaarstukken 2018

2014

2017
Landelijk

2018

2019

Het zwaartepunt van de organisatie zit in de leeftijdscategorie van
50-60 jaar. Er is sprake van een onbalans in de leeftijdsopbouw.
Hierin wijkt de BUCH niet af van het landelijke, gemeentelijke beeld
terwijl, als we de percentages van de beroepsbevolking (overigens
2017) in ogenschouw nemen, daar een veel grotere groep zien in
de jongste leeftijdsklassen. Een mogelijk oorzaak is weinig mobiliteit
en instroom bij gemeenten. De arbeidsmarkt en economische stand
van zaken werkten zeker niet mee aan het bevorderen van instroom
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en mobiliteit. Een voorbeeld: bezuinigingen leidden vaak tot
vacaturestops en inkrimping van de formatie met als resultaat dat
de jongere medewerker door een relatief korter dienstverband de
dienst verlieten c.q. moesten verlaten. Om deze ongewenste
scheefgroei om te buigen werd in 2018 het Generatiepact
ontwikkeld: een instrument dat in meer gemeentes en in het
bedrijfsleven wordt toegepast. Het Generatiepact is een regeling
waarbij de oudere medewerker (> 60 jaar) korter gaat werken, het
salaris deels wordt doorbetaald met een 100% pensioenopbouw en
waarbij de vrijvallende loonsom wordt ingezet voor herbezetting met
jeugdige medewerkers.
Maar het generatiepact alleen levert niet het gewenste effect. Wil de
BUCH op een succesvolle manier jongere medewerkers een
toekomst bieden dan moet er zeker ook geïnvesteerd worden in
goed werkgeverschap (aantrekkelijk voor jongeren), gerichte
arbeidsmarktcommunicatie, kansen bieden aan jong talent
bijvoorbeeld door middel van trainee-trajecten en stagemogelijkheden. In 2018 hebben we de BUCH als aantrekkelijke
werkgever gepresenteerd op de Carrièrebeurs te Amsterdam om
zodoende naamsbekendheid te genereren onder afgestudeerden.
In 2019 gaan we dit herhalen. Tevens kunnen we de kansen die
ontstaan bij de “garantiebanen” hierbij betrekken. (Garantiebanen
zijn bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap of die de status
Wajong hebben).

Jaarstukken 2018

% leeftijds opbouw per leeftijdscategorie
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<25

26-35
Totaal BUCH

36-45

46-55

56-60

Totaal Landelijk

>60
beroepsbevolking

Verzuim
Het verzuimverloop laat in 2018 een dalende lijn zien. Vanaf mei
2018 is het maandelijkse verzuim lager dan in dezelfde maand in
2017. Dit vertaalt zich weer in een dalend gemiddeld verzuimcijfer;
het totale verzuimcijfer (ZV%) over 2018 is 0,5% lager dan in 2017.
Landelijk afgezet tegen andere 100.000+ gemeenten, scoort de
BUCH vergelijkbaar. Het gemiddelde verzuimcijfer (ZV%) van
5,48% is vergelijkbaar met 100.000+ gemeenten, de
meldingsfrequentie (MF) organisatie breed ligt met 0,94 lager dan
landelijk en ook het percentage nulverzuimers (PNV) is met 45,29%
hoger dan landelijk (zie onderstaande grafieken).
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ziekteverzuimpercentage

percentage nul-verzuim

5,95
6

46

5,8
5,48

5,6

45,12

45,29

45
5,4

5,4

43

5,2

42

5

43

44

41
BUCH 2017

BUCH 2018

100.000+

meldingsfrequentie
1,05
1,05
1
0,92

0,95

0,94

BUCH 2017

0,85

Jaarstukken 2018

BUCH 2018

100.000+

Voortvloeiend uit het verbeterplan zijn er diverse instrumenten
ingezet, zoals (loop)baancoaching, van werk naar werk, diverse
trainingen door de BUCH academie, meer leidinggevenden, gezond
naar pensioen, extra inzet HR ter ondersteuning van management
bij verzuim en RGW gesprekken. Daarnaast zijn er ook specifieke
acties ingezet bij re-integratie/langdurig verzuim, zoals een
dossierscan van alle langdurig verzuim dossiers. Deze extra
middelen, die ingezet zijn vanuit het verbeterplan, lijken hiermee het
gewenste resultaat te hebben.

0,9

BUCH 2017

BUCH 2018

100.000+
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Verlof
Zoals eerder aangegeven is De BUCH gestart met een stuwmeer
aan verlof wat door de latende gemeenten nooit is opgelost. Bij de
start van de BUCH is afgesproken dat medewerkers zelf
verantwoordelijk zijn voor het opnemen van hun verlof (natuurlijk in
overleg). Daarnaast is ook de keuze gemaakt voor flexibel werken
waarbij in drukke tijden meer uren gemaakt kunnen worden en in
rustige tijden deze tijd kan worden gecompenseerd. Uit de cijfers
blijkt dat er toch meer sturing c.q. prioritering gevraagd wordt van
leidinggevenden om in overleg met elkaar te zorgen voor een
betere privé-werk balans, waarbij het toegekende verlof ook
daadwerkelijk genoten wordt/kan worden en de bestaande
verlofsaldi kunnen worden ingelopen. Dit is een proces dat tijd kost
en waarvan de resultaten op langere termijn zichtbaar worden.
De nog niet genoten verlofuren vertegenwoordigen op papier een
bepaalde waarde. Het nog niet genoten wettelijk verlof
vertegenwoordigt een waarde van ca. € 500.000,- het
bovenwettelijke verlof vertegenwoordigt een waarde van ruim
€ 1,9 miljoen Op het moment dat de uren niet kunnen worden
opgenomen zullen de mensen uiteindelijk kiezen voor het uitbetalen
van het verlof via het cafetariamodel. Daarnaast geldt voor een deel
van het verlof dat individuele afspraken met medewerkers zijn
gemaakt dat ze het opnemen aansluitend op het pensioen. In dit
geval zal de capaciteit die wegvalt maar nog wel geld kost
opgevangen moeten worden. Een mogelijk groter risico is de
verstoorde balans privé-werk. Het niet of onvoldoende kunnen
opnemen van verlof is een belangrijk signaal waarbij er aandacht
moet zijn voor de oorzaken waarom medewerkers niet of
onvoldoende toekomen aan het nemen van verlof.

2.3.2 De ICT waarmee onze mensen werken
5e huis
Het vijfde huis (nieuwe technische infrastructuur) is in technische
zin eind 2018 opgeleverd. Het vervolg is het afbouwen van de
“oude” omgevingen wat een significatie verlichting van uren inzet
beheer en kosten kan opleveren. Daarnaast zijn we in de
afrondende fase van het 1 BUCH account. Dat zal het
gebruikersgemak aanzienlijk doen verbeteren aangezien nog
geregeld in 4 verschillende omgevingen ingelogd moet worden.
Eind maart 2019 zullen de laatste 200 gebruikers overgezet zijn
naar dit account.
In 2018 zijn meerdere harmonisatieprojecten gerealiseerd zoals
Financiën, het uitkeringssysteem binnen het Sociaal Domein (Suite
voor Sociaal domein), de begraafplaatsenadministratie, Efacturering (nagenoeg gereed) en ook het Midoffice. Daarnaast
heeft de introductie van een zaaksysteem in 2018 een lange weg
afgelegd qua voorbereiding. Momenteel loopt hiervoor de
aanbesteding welke naar verwachting in mei 2019 zal worden
gegund. Naast de grote projecten zijn er ook verbeterslagen te
melden zoals bij vergunningen. Vermeldenswaard is nog dat voor
onze huidige DMS/RMA (Corsa)een aanbestedingstraject loopt
parallel en gekoppeld aan de aanbesteding voor het zaaksysteem.
Het Midoffice (Conductor) alsmede het zaakgericht werken dat is
opgestart, gaat bijdragen aan een verbetering van onze
dienstverlening aan Burgers en Ondernemers. Het Midoffice
voorziet in de levering van juiste en actuele informatie voor de
achterliggende applicaties zodat voorkomen wordt dat er met
gedateerde data wordt gewerkt. De eerste applicaties zijn hierop
aangesloten (objectgegevens), in 2019 zal dit verder worden
uitgebreid met o.a. met persoonsgegevens.
Voor wat betreft de techniek is er inzet gepleegd op de verbindingen
naar de (buiten) locaties. De moderne applicaties vragen meer
bandbreedte die aanpassingen in het netwerk noodzakelijk maakte.

Jaarstukken 2018
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Hiervoor geschetste ontwikkelingen en realisaties noodzaakt een
gedegen beheer. Op dat gebied hebben we de beheerprocessen
(ITIL) verder vorm- en inhoud kunnen geven. We beogen hiermee
een betere sturing op doorlooptijden van meldingen uit de
organisatie te kunnen realiseren (meten is weten). Een ander
aspect van beheer is het Identiteit- en acces. (IAM). Niet alleen als
voorwaardelijke hygiëne maar ook vanuit de informatieveiligheid en
privacy is het zaak dat de medewerkers op een rechtmatige basis
(Identity) toegang krijgen (Access) tot de systemen en de toedeling
van informatie (mappen) en software plaats vindt op basis van wat
nodig is om te kunnen werken. Daartoe dan ook beperkt. Het in het
verleden ruimhartig beleid op dit onderdeel is met de komst van het
vijfde huis anders ingezet. Het bleek in de praktijk een lastig traject
de juiste dosering daarop in te regelen. Het heeft zeker voor
organisatieonderdelen tot overlast geleid als gevolg van zaken die
ontbraken. We hebben die later kunnen toevoegen. Het project van
de toegangsverlening wordt gekoppeld aan het in- en
uitdienstproces en loopt in 2019 door en behoeft permanente
aandacht.
Privacy
Voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn we voorbereid als het
gaat om de digitaliseringsonderdelen daarvoor. We voorzien dat dit
een aanzienlijke impact zal hebben op onze informatie huishouding
– en architectuur.
Op 10 oktober 2018 hebben we de raden mogen informeren over
waar we staan met de ICT. In deze bijeenkomst hebben wij ook
melding gemaakt van een te starten onderzoek naar hoe we de
toekomstige informatievoorziening het beste kunnen organiseren.
Kort daarop is een kleine werkgroep in opdracht van de Directie van
start gegaan met het ontwikkelen van een Businesscase over dit
onderwerp. Het is de bedoeling dat einde van het eerste kwartaal
2019 de scenario’s kunnen worden gepresenteerd.
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Meldingen Servicedesk
Bijgevoegd overzicht laat het aantal binnengekomen en
afgehandelde meldingen over 2018 zien. Een belangrijk aandeel in
het aantal meldingen komen voort uit de migratie van rechten en de
mappenstructuur naar het vijfde huis.
Maand
2018

Totaal meldingen
Aangemeld Afgemeld

Januari

2.349

2.388

Februari

1.751

1.758

Maart

1.670

1.669

April

2.077

2.080

Mei

1.740

1.685

Juni

2.000

2.031

Juli

1.756

1.780

Augustus

1.383

1.379

September 1.745

1.636

Oktober

2.228

2.084

November

2.173

2.173

December

1.803

1.794

Totaal

22.675

22.457
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2.3.3 De facilitaire ondersteuning
Onder de facilitaire ondersteuning vallen alle zaken – behoudens de
huisvesting en ICT – die wij verzorgen zodat onze mensen hun
werk kunnen doen voor de gemeenten.

Ook is in 2018 de aanbesteding van de warme dranken-automaten
gestart. Gezien het investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is,
moet dit Europees worden aanbesteed. Gunning hiervan wordt in
de zomer van 2019 verwacht.

De werkomgeving
In 2018 is de focus gelegd op de prettige werkomgeving. Zo is er
een tweede opleidingsruimte gerealiseerd. Naast het
opleidingslokaal in Uitgeest, is er nu ook een opleidingslokaal in
Bergen. In tegenstelling tot het opleidingslokaal in Uitgeest is de
ruimte in Bergen uitgerust met hardware (dockingstations met
dubbele monitoren) zodat hier softwaretrainingen gegeven kunnen
worden.

Personele bezetting
In 2017 en begin 2018 was het voor team Facilitaire Zaken moeilijk
om continue de juiste bezetting te krijgen voor de vele
(avond)diensten. Met de capaciteit die uit het verbeterplan
beschikbaar is gekomen voor het team, is onder andere een
flexpool opgezet met medewerkers om op afroep avonddiensten te
draaien. Deze medewerkers komen uit de gemeenten zelf en zijn
flexibel inzetbaar. Dit heeft voor rust en stabiliteit binnen het team
gezorgd waardoor de dienstverlening is verbeterd.

Op de werkvloer in Heiloo, Uitgeest en Castricum zijn inmiddels de
nieuwe afvalcontainers geplaatst die volledig zijn ingericht op het
scheiden van de verschillende afvalstromen. In Bergen liepen nog
bestaande contracten die het uniforme systeem in de weg stonden.
Hierdoor worden de containers in Bergen pas in het eerste kwartaal
van 2019 geplaatst.
Daarnaast zijn de bureaustoelen in de gemeentehuizen en op de
gemeentewerven van Heiloo en Uitgeest vervangen. In de
gemeentehuizen zijn ook de vergaderstoelen vervangen.
Aanbestedingen
In 2018 is de Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening
afgerond en is er een definitieve gunning. Per 1 april 2019 gaat het
nieuwe contract in.
Zoals hierboven al te lezen is, is ook de aanbesteding van de
bureau- en vergaderstoelen afgerond. De stoelen in Heiloo en
Uitgeest zijn inmiddels vervangen. In 2020 worden de
bureaustoelen van Bergen vervangen en in 2021 de bureaustoelen
van Castricum.
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2.3.4 Overige beleidsmatige onderwerpen
E-factureren
Per 18 april 2019 zijn overheden, alle andere aanbestedende
diensten en speciale sector organisaties verplicht bij
inkoopovereenkomsten E-facturen te kunnen ontvangen en
verwerken. Besluit van de BUCH werkorganisatie is om per 1 mei
2019 de leverancier te verplichten om E-facturen te sturen (met
uitzondering van facturen cliëntgebonden kosten van domein
Samenleven) zodat met minder personele inzet de betalingstermijn
van facturen verkort kan worden. Het verplicht stellen van het
versturen van E-facturen is juridisch getoetst.
Bij het bepalen van de datum 1 mei is er vanuit gegaan dat de
technische implementatie van E-facturen 1 januari 2019 gereed is,
zodat zowel de leveranciers als de BUCH werkorganisatie zich
goed kunnen voorbereiden op de wijzigingen in werkwijze per 1
mei.
Bij de technische installatie van E-facturen is echter vertraging
ontstaan bij de implementatie van de Conductor. De Conductor
zorgt voor het veilig kunnen uitwisselen van de (factuur)gegevens
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tussen de leverancier en de BUCH-werkorganisatie. Binnen de
organisatie is een projectgroep gevormd die deze problemen
oppakt. Hierbij is een nieuwe planning afgegeven waarbij de
technische implementatie 29 maart gereed is.

% Facturen op tijd betaald (binnen 30 dagen)
Bedrijf
2017
2018

De vertraging brengt de datum waarop de gemeenten verplicht zijn
E-facturen te kunnen verwerken (18 april 2019) dus niet in gevaar.
Wel wordt de datum van de gewijzigde werkwijze (alleen E-facturen
verwerken) opgeschoven naar 1 september 2019.
Betaaltermijn facturen
De betaaltermijnen zijn in 2018 ten opzichte van 2017 aanzienlijk
verbeterd. Dit wordt veroorzaakt door de verbeterslagen binnen het
crediteurenproces en de applicatie. Tevens zijn bij de berekening
van de betaaltermijnen 2018 de dispuutfacturen buiten de
berekening gelaten welke in 2017 nog waren meegenomen.
Gemiddelde betaaltermijn facturen (dagen)
Bedrijf

2017

2018

Bergen

35

21

Uitgeest

38

23

Castricum

39

21

Heiloo

40

20

BUCH

42

20

Totaal

39

21

Wanneer we kijken naar het percentage facturen dat binnen de
wettelijke termijn van 30 dagen wordt betaald, dan zien we in 2018
een forse verbetering ten opzichte van de situatie in 2017. In 2019
wordt een verdere verbetering nagestreefd mede door invoering van
e-facturering.
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Bergen

66%

83%

Uitgeest

60%

82%

Castricum

56%

84%

Heiloo

60%

86%

BUCH

57%

88%

Totaal

60%

85%

Onderzoek Huisvesting
Op 1 september is het project “Visie Huisvesting de BUCH” gestart.
Doel van het project is het opleveren van een visie waarin een
mogelijk scenario voor toekomstige huisvestiging wordt beschreven.
In oktober 2018 heeft de ‘Cool wall’ visie-sessie plaatsgevonden.
Tijdens de sessie, waarbij de burgemeesters en
gemeentesecretarissen aanwezig waren, werden de visie, ambitie
en doelen van de organisatie geordend in relatie tot huisvesting (en
de werkomgeving). Het resultaat van de sessie is een set kaders
die gebruikt wordt voor de verdere ontwikkeling van de
huisvestingsvisie(s).
In de maand november zijn drie visies verder uitgewerkt. In
december 2018 hebben de burgemeesters en
gemeentesecretarissen in een tweede sessie hun voorkeur hierover
kenbaar gemaakt. Het voorkeursscenario zal in januari en februari
2019 verder worden doorgerekend zodat er een goede
onderbouwing ligt voor deze visie.
Onderzoek top-structuur organisatie en besturing
In het bedrijfsplan uit 2015 is gekozen voor een bepaalde
organisatiestructuur en besturing. De werkorganisatie BUCH is
gestart conform de beschreven structuur en besturing. De start van
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de werkorganisatie was moeizaam door verschillende factoren en is
toegelicht in het verbeterplan. Tijdens het analyseren van de
problematiek en het opstellen van het verbeterplan is de vraag
gesteld binnen de werkorganisatie BUCH, maar ook door middel
van zienswijzen van de raden of de gekozen structuur en besturing
uit het bedrijfsplan in de huidige context nog steeds een juiste
keuze is.
De directie van de werkorganisatie heeft aan een extern bureau de
opdracht gegeven om hier advies over uit te brengen. De
opdrachtnemer heeft een analyse gemaakt van de huidige structuur
en besturing van de BUCH op drie lagen (directie,
domeinmanagers, teammanagers) en doet aanbevelingen voor
verbetering. Eind augustus 2018 is de opdrachtnemer gestart met
het onderzoek. In september zijn 21 personen geïnterviewd, vier
burgemeesters van de BUCH gemeenten, zes domeinmanagers,
zeven teammanagers en twee adviseurs en het dagelijks bestuur
van de ondernemingsraad. Met de directie heeft reeds een
uitgebreid gesprek plaatsgevonden in de offertefase.
Het externe bureau heeft de opdracht in oktober afgerond en advies
gegeven over de organisatiestructuur en besturing aan de directie.
Het advies is besproken met de directie, het management team en
de ondernemingsraad in oktober en november. De directie, de
domeinmanagers, teammanagers en ondernemingsraad
ondersteunen het advies van het externe bureau. Eind december is
de eerste presentatie geweest van het voorstel aan het BUCH
bestuur. Begin 2019 zal een tweede presentatie plaatsvinden van
het voorstel.
Samenvoegen domeinen Civiel en Wijkbeheer
In het Verbeterplan is aangegeven dat een samenvoeging van de
domeinen Civiele Werken & Verkeer en Wijkbeheer een goede
optie zou zijn en dat hiertoe onderzoek gedaan zou moeten worden.
In mei 2018 is de opdracht verstrekt. Het doel van de
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samenvoeging van beide domeinen is: meer synergie, betere
samenwerking en hogere efficiency. In het vierde kwartaal heeft de
directie met een positief advies van de ondernemingsraad besloten
tot de samenvoeging. De samenvoeging is per 1 januari 2019 in
gegaan.
Opheffing Bestuursstaf
In het verbeterplan is ook melding gemaakt van herpositionering
van de taken van de Bestuursstaf. Na de besluiten over het
Verbeterplan heeft de directie een opdracht verstrekt. In
samenwerking met de teams is een advies opgesteld waarin voor
de herpositionering van de verschillende taken van de Bestuursstaf
voorstellen worden gedaan. In het vierde kwartaal heeft de directie
met een positief advies van de ondernemingsraad besloten tot de
opheffing. De implementatie van de nieuwe situatie start 1 januari
2019
Invoering Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met het
programma Omgevingswet worden de gemeenten en de
Werkorganisatie BUCH voorbereid op de invoering van deze wet. In
2018 hebben we de eerste fase (Bewustwording en verkenning)
afgerond. De gemeenteraden hebben begin 2019 het
Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. Daarmee is de
richting bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet
plaatsvindt. Gekozen is voor een implementatie waarbij we eerst de
basis op orde brengen en inzetten op lokale aspecten. Met pilots en
experimenten ondervinden we hoe het werken met de
Omgevingswet kan bijdragen aan de aanpak van lokale bestaande
opgaven. Vervolgens is er na de inwerkingtreding van de
Omgevingswet meer ruimte voor doorontwikkeling.
Onderdeel van het programma is het in beeld brengen en een plek
geven van de financiële gevolgen. In 2018 is het voorstel voorbereid
om de gezamenlijke kosten voor de invoering van de
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Omgevingswet op te nemen binnen de begroting van de
Werkorganisatie BUCH, met uitzondering van het opstellen van de
kerninstrumenten. Dekking van laatstgenoemde kosten komt uit de
gemeentelijke begrotingen. De gemeenteraden hebben begin 2019
een positieve zienswijze afgegeven ten aanzien van de wijziging
van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Het BUCH bestuur
heeft op 27 februari 2019 het definitieve voorstel tot wijziging van de
BUCH begroting vastgesteld.

een prioritering en rekening houdend met de organisatiedoelen
werden vijf gestapelde scenario’s met maatregelen opgesteld om de
knelpunten op te lossen en daarmee de problemen het hoofd te
bieden.

Verbeterplan / Organisatieontwikkeling resultaten eind 2018
Bij de afsluiting van 2018 kijken we terug op het eerste jaar waarin
we werkten aan de uitvoering van het Verbeterplan ‘’Samen naar
beter”. De directie heeft het Verbeterplan opgesteld naar aanleiding
van een opdracht om te komen tot een plan van aanpak voor de
doorontwikkeling van de organisatie, met daarbij concrete
voorstellen om de basis van de organisatie op orde te brengen. Het
besluit over het Verbeterplan is genomen op 6 juni 2018, met
inachtneming van uw zienswijzen. Het besluit betrof scenario 3c,
het meest uitgebreide scenario, waarmee alle knelpunten konden
worden aangepakt. Daarbij heeft u de benodigde middelen
beschikbaar gesteld en heeft u ook een aantal opdrachten
meegegeven aan de organisatie.
Hier leggen wij op hoofdlijnen verantwoording af over de resultaten
van het verbeterplan aan het einde van 2018.
De doelstellingen
De doelstelling van het Verbeterplan is om een groot aantal
knelpunten in de organisatie op te lossen en de basis van de
organisatie op orde te brengen, om hiermee een goede
doorontwikkeling mogelijk te maken. De knelpunten waren onder te
verdelen in een aantal categorieën, te weten
harmonisatieproblematiek, ICT ontwikkelingen die minder snel
gingen dan voorzien, doorgevoerde bezuinigingen bij de fusie en
autonome ontwikkelingen die op de gemeenten af kwamen en bij
dat alles een forse toename van het ziekteverzuim. Met behulp van
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Scenario 1
Het eerste scenario bestaat uit knelpunten met een oorzaak in
autonome ontwikkelingen of ziekteverzuim. Autonome
ontwikkelingen liggen buiten de invloedssfeer van de BUCH.
Maatregelen moeten omwille van bijvoorbeeld wettelijke vereisten
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worden genomen, of zijn het gevolg van economische en
maatschappelijke ontwikkelingen. De knelpunten op het gebied van
ziekteverzuim waren tijdens het opstellen van het verbeterplan zeer
nijpend; er was een duidelijke tendens van toename in het
ziekteverzuim zichtbaar. Dit legde een grote druk op de andere
medewerkers, en het gevaar bestond dat deze tendens zichzelf zou
versterken. Vooruitlopend op formele besluitvorming heeft de
directie daarom in april al toestemming gegeven om de maatregelen
uit scenario 1 in gang te zetten. Daarnaast werd besloten dat
Samenleven reeds kon starten met een aantal maatregelen uit de
scenario’s 3a en 3c.
De maatregelen
Bij de Sociale Teams is op 1 januari 2018 een extra teammanager
ingezet. Medewerkers gaven direct aan dat dit een positieve invloed
had op hun werkbeleving. Het ziekteverzuim was in januari nog
10,62% bij de sociale teams, in december 2018 was het
ziekteverzuim bij de Sociale Teams gedaald tot 2,69%. De
toenemende bekendheid van de Sociale Teams en de toename in
complexiteit van de ondersteuningsvragen heeft de afgelopen jaren
in toenemende mate geleid tot extra druk. Met behulp van het
Verbeterplan kon de extra capaciteit die in de voorgaande jaren
(reeds voor de fusie) ook werd ingezet, worden voortgezet.
In 2018 heeft Samenleven het dienstverleningsmodel geëvalueerd,
inclusief de formatie. Zoals aangekondigd in het verbeterplan wordt
dit ter besluitvorming aangeboden aan de vier gemeenteraden.
Planning is tweede kwartaal 2019.
Op Samenleven komen veel vragen af. Met name bij de Jeugd blijft
de werkvoorraad hoog. In de cijfermatige analyse is ook zichtbaar
dat er een toename is van het aantal vragen, vragen die leiden tot
een ondersteuningsplan. Daarnaast zien we ook een verschuiving
in de complexiteit van vragen. Inmiddels zijn we gestart met het
aanmeld- en adviesteam (AAT), dit fungeert naast een KCC
Samenleven vanuit I&O. Zij kunnen veel vragen van inwoners direct
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beantwoorden en doen de eerste screening bij de vragensteller.
Inwoners krijgen sneller een antwoord en de consulenten in het
Sociaal Team komen echt toe aan het ondersteunen van inwoners
die een maatwerkvoorziening krijgen. Daarnaast ontstaat er ruimte
om ook in het algemene voorzieningendeel (denk aan promotie
rondom eenzaamheid) naar buiten toe te treden. Voor het AAT is
inmiddels geworven en wordt budget vanuit het Verbeterplan
structureel ingezet.
Bij CW&V zijn enkele functies ingevuld die noodzakelijk waren in
verband met autonome ontwikkelingen. Er is een beheerder
openbare verlichting aangesteld. Hierdoor kan de harmonisatie van
de openbare verlichting versneld plaatsvinden. Verder is er een
verkeerskundige medewerker aangesteld in verband met de
toenemende eisen en vraagstukken met betrekking tot verkeer en is
er een toezichthouder kabels en leidingen aangesteld, dit was
noodzakelijk doordat de eisen toenemen en de werkzaamheden
steeds complexer worden.
De toename van werkzaamheden bij CW&V als gevolg van het
aantrekken van de economie en daardoor meer werk bij RO en
daardoor ook bij CW&V was in 2018 nog niet aan de orde. Voor
2019 en de periode daarna is de verwachting dat dit wel het geval
zal zijn.
Bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving is extra capaciteit
ingezet om de toenemende werkdruk als gevolg van economische
groei op te vangen. Daardoor is er namelijk sprake van meer
handhavingsverzoeken. In 2018 is dit met behulp van het
Verbeterplan opgelost door middel van tijdelijke inhuur. In 2019
wordt er gestreefd naar structurele invulling van deze capaciteit.
Daarnaast kon er dankzij het Verbeterplan capaciteit worden
vrijgemaakt voor coördinatie bij VTH. Dankzij die maatregel zijn de
werkprocessen nu op orde, kunnen vergunningen op tijd worden
afgehandeld en is er meer aandacht voor de medewerkers.
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Het knelpunt van de werkdruk bij de bestuurssecretariaten is
opgelost door met behulp van het Verbeterplan een teammanager
in te zetten in de tweede helft van 2018. Dit bleek een belangrijke
bijdrage te leveren aan het oplossen van de werkdruk. Daarom is
besloten om deze functie in 2019 met een jaar te continueren. De
middelen daarvoor zijn buiten het Verbeterplan gevonden.
Met betrekking tot E- factureren is het voorbereidende werk in 2018
met behulp van budget uit het verbeterplan gedaan. Als gevolg van
technische problemen is er helaas vertraging opgetreden bij de start
hiervan die was voorzien per 1 januari 2019.
Bij de facilitaire ondersteuning is inhuur gedaan omdat de kleine
bezetting waarmee werd gestart niet voldoende was om alle vier
gebouwen van facilitaire ondersteuning te voorzien. In afwachting
van besluitvorming over huisvesting voor de werkorganisatie zal
deze inhuur nodig zijn om te voldoen aan het gewenst niveau van
dienstverlening. De eerste resultaten van het onderzoek naar
huisvesting zijn bekend. De komende periode zal aan het BUCH
bestuur een verzoek worden gedaan om een van de scenario’s
verder uit te werken.
Op dit moment worden dagelijks poststukken gedigitaliseerd en
beschikbaar gesteld aan het Sociaal Domein. In 2019 zal de inhuur
die hiervoor in 2018 is gedaan worden voortgezet. Mocht dit beeld
door een mogelijke verdere toename aan poststukken in 2019
veranderen dan zal daar direct melding van worden gemaakt.
Er is bijna 2 fte structureel extra voor duurzaamheid ingezet.
Daarmee kunnen we voldoen aan de enorme inzet die gevraagd
wordt op de energie en warmte transitie. Afhankelijk van het
klimaatakkoord zal blijken of de huidige formatie en beschikbare
financiële middelen voldoende zijn.
In 2018 is er stedenbouwkundige capaciteit ingehuurd, in verband
met de aantrekkende economie. Ook in 2019 zal dit nodig zijn.
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Ziekteverzuim
Onderdeel van scenario 1 is aanvullend budget voor vervanging bij
langdurig ziekteverzuim. Mede dankzij dit budget kon de tendens
van toenemend ziekteverzuim worden gekeerd; er is in 2018 een
duidelijke daling zichtbaar.
Scenario 2
Scenario 2 betreft het uitstellen van de taakstelling op de begroting
zoals die in het bedrijfsplan uit 2015 is vastgesteld. Uiteraard
worden daar waar zich kansen voordoen, geprobeerd om
besparingen te realiseren.
Scenario 3
Scenario 3 kent 3 sub scenario’s:
- 3a Goed Werkgeverschap
- 3b Basis op orde Dienstverlening
- 3c Duurzame bedrijfsvoering
De maatregelen in scenario 3a, Goed Werkgeverschap, zijn
inmiddels voor het grootste deel opgepakt. Er is een extra
teammanager bij ICT aangesteld. Er is een pool van inhuur
medewerkers georganiseerd om er voor te zorgen dat er meer
continuïteit bij de Frontoffice kon worden gerealiseerd. Ook zijn
medewerkers binnen het team gestart met het volgen van de
benodigde opleiding om de kennis op peil te brengen en houden en
daarmee het kwaliteitsniveau van de dienstverlening omhoog te
brengen. Daarnaast is er bij ieder gemeentehuis een medewerker
vrijgemaakt voor coördinatie bij de frontoffice. Dankzij inhuur is het
berichtenverkeer op orde en lopen de afrekeningen van 2018
soepeler. De nieuwe applicatie voor jeugd, Wmo en participatie
waarbij voor de vier gemeenten wordt gewerkt is begin 2019 live
gegaan en iedereen werkt met dezelfde formats en voor de vier
gemeenten kan nu uniforme managementinformatie gegenereerd
worden.
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Opleiding en ontwikkeling
Onderdeel van scenario 3a is aanvullend opleidingsbudget. In 2018
is, mede dankzij dit aanvullende budget, actief ingezet op
professionalisering van medewerkers, zowel op individueel als ook
op teamniveau. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de
eisen die aan medewerkers worden gesteld door de veranderende
omgeving en de nieuwe organisatie.
In het kader van scenario 3b, Basis op orde Dienstverlening, zijn
stappen gezet om de dienstverlening te stimuleren. Per 1 december
is de formatie voor groenbeheer vervuld. Hiermee werden
knelpunten ten aanzien van groenbeheer en rioolbeheer opgelost.
Ook op het gebied van de telefonische bereikbaarheid zijn stappen
gezet. De bereikbaarheid verbetert. Door grote inzet vanuit het
domein, ondersteund door het MT, is de verwachting dat eind 2019
de telefonische bereikbaarheid verbeterd is tot 90%. Inzet bij de
Backoffice door tijdelijke inzet van een extra teammanager. Bij de
Frontoffice is inhuur ingezet met het oog op de noodzakelijke
continuïteit en de snelheid waarmee we klanten kunnen helpen.
Doordat het incidentele budgetten betreft is de formatie niet vast
ingevuld. Door verschuivingen van taken blijft het lastig om alle
achterstanden weg te werken. Inmiddels zijn bij RO nieuwe
vastgoedjuristen gestart. Het aantal in behandeling zijnde dossiers
stijgt.
Tenslotte is in het kader van scenario 3c; Duurzame
Bedrijfsvoering, een aantal maatregelen genomen die te maken
hebben met het organisatiedoel Duurzame Bedrijfsvoering. Het
betreft een start met het oplossen van achterstanden in scan- en
archiveringswerk van de vier gemeenten. Bij het team
Communicatie is het onderzoek naar de taak en omvang van het
taakgebied afgerond, adviezen worden geformuleerd en in 2019
wordt taakgebied Communicatie verder vormgegeven. Er is
capaciteit ingezet waardoor het mogelijk werd de jaarrekeningen
Jeugd en WMO op te leveren met een goedkeurende verklaring
van de accountant en er is extra capaciteit ingezet rondom de P
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wet, een noodzakelijke oplossing nu er nog geen sprake was van
harmonisatie in de applicatie en er nog vanuit vier werkprocessen in
2 verschillende systemen gewerkt moest worden.
Daarnaast is er inmiddels voldoende capaciteit om het
sportveldenbeleid in de BUCH vorm te geven.
Resultaten eerste jaar Verbeterplan
Met behulp van het Verbeterplan kon een groot aantal maatregelen
worden genomen om knelpunten op te lossen. Uit de effecten op de
dienstverlening, de harmonisatie van processen en de duidelijk
dalende tendens in het ziekteverzuim blijkt dat het eerste jaar
Verbeterplan een belangrijke impuls heeft gegeven aan de
organisatie. De organisatie blijft de komende tijd actief inzetten op
de maatregelen uit het Verbeterplan en het monitoren van de
effecten daarvan.
Financieel
Informatie over de door u beschikbaar gestelde middelen en
uitgaven in 2018 is opgenomen in onderstaand figuur:

Als gevolg van de besluitvorming in juni konden veel maatregelen
niet eerder dan in de tweede helft van 2018 worden genomen. Dit is
de belangrijkste reden van het feit dat er in 2018 een bedrag van
€ 1.421.300,- is overgebleven is aan middelen van het verbeterplan.
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Concernplan
Medio 2018 is het concernplan van de werkorganisatie uitgewerkt in
een document op 1 A4 (zie afbeelding). Bewust is gekozen om het
concernplan beknopt te houden. We hebben er de volgende zaken
in vastgelegd: onze missie, onze organisatiedoelen, onze manier
van werken en onze kerncompetenties. Ook is in het concernplan
(visueel) de verbinding met uw politieke doelen gemaakt.
Wat hebben we gerealiseerd?
Het ontwikkelen van het concernplan en daarmee de samenhang in
de organisatieontwikkeling is een belangrijke mijlpaal in 2018. Naast
dit overall resultaat hebben we op de diverse onderdelen ervan ook
de nodige resultaten geboekt. In de tweede voortgangsrapportage
2018 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over het concernplan en
de voortgang. Voor informatie verwijzen we u graag naar dit
document. In deze jaarrekening doen we beknopt verslag van de
jaarresultaten.
1. De BUCH Bouwt!
In 2018 is “De BUCH Bouwt!” gevormd. Samen met de algemeen
directeur en de opdrachtgevers van de organisatiedoelen jaagt dit
team de organisatieontwikkeling ‘op weg naar 2021’ aan en draagt
het zorg voor bekendheid met en voortgang op het concernplan en
samenhang van het geheel.
2. Zo doen we dat
Het met elkaar doorleven van de missie en visie hebben we in 2018
invulling gegeven, door er in alle trainingen resultaatgericht werken
nadrukkelijk bij stil te staan. Ook andere momenten die zich
daarvoor leenden zijn daarvoor benut.
3. Politieke doelen
Uw politieke doelen, dat is ons bestaansrecht. Onze ambitie was
om deze in 2018 goed zichtbaar voor de organisatie te verbinden.
Ontwikkelingen in de afzonderlijke gemeenten alsmede het
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verbeterplan hebben ertoe geleid dat we dit moeten doorschuiven
naar 2019.
4. Organisatiedoelen
In de periode tot en met 2021 zijn er zes organisatiedoelen;
top dienstverlener, financieel gezond, duurzame bedrijfsvoering,
van buiten naar binnen werken, goed werkgeverschap en sterk en
betrouwbaar in de regio.
Als gevolg van ontwikkelingen als verwoord in het verbeterplan, kon
op meerdere organisatiedoelen pas in de tweede helft van 2018
kracht bijgezet worden. In 2018 zijn de zes organisatiedoelen
voorzien van een aanvullende toelichting, waarmee is
geconcretiseerd wat met elk van de doelen wordt beoogd. Sinds
eind 2018 hebben alle organisatiedoelen een opdrachtnemer.
Teams zijn (en worden nog) gevormd en de doelen zijn (en worden
deels nog) uitgewerkt in actieplannen voor de periode 2018 tot en
met 2021. In hoofdstuk 2.1 vindt u informatie over de behaalde
resultaten 2018 op de werkzaamheden zoals die in juli 2017 in de
begroting voor 2018 zijn opgenomen.
5. Onze manier van werken
De BUCH Werkt! is onze manier van werken. We werken met vier
principes: 1. Resultaatgericht werken. 2. Kennis, ervaring en talent
bepaalt jouw waarde. 3. Digitaal en activiteit gerelateerde
werkplekken. 4. Thema’s en programma’s zijn leidend en
projectmatig werken.
Resultaatgericht werken
De BUCH werkt resultaatgericht! Via Matchpoint zijn dertig
medewerkers geworven en opgeleid tot trainer. In 2018 zijn vrijwel
alle medewerkers getraind in resultaatgericht werken. Managers
hebben resultaatgesprekken gevoerd met de medewerkers die op
training zijn geweest. In deze gesprekken zijn (enkele)
resultaatafspraken gemaakt én is aandacht voor de mate waarin
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medewerkers ‘in hun flow zitten’ en wat de medewerker nodig heeft
voor het behalen van de resultaten. Opgemerkt wordt dat 2018
daarin als leerjaar werd gezien.
Kennis, ervaring en talent bepaalt je waarde
Matchpoint
Matchpoint is ons interne uitzendbureau. Via Matchpoint werven wij
medewerkers voor openstaande klussen, projecten en vacatures.
Een mooie kans voor onze eigen medewerkers om zich breder te
ontwikkelen. Goed voor ons, want de kennis blijft in huis, het
aanwezig talent zetten we op de juiste plek in én het is
kostenbesparend. In 2018 zijn er 9 matchpointklussen en 70
vacatures opengesteld, waarop voor bijna 30 medewerkers een
geschikte match is gevonden!
De BUCH Academie
De BUCH Academie is de centrale plaats voor medewerkers die
zich willen ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden,
competenties en talenten. In groepen en individueel worden
opleidingen, trainingen, lezingen en cursussen gevolgd én gegeven.
De BUCH Academie werkt zoveel mogelijk volgens het principe
‘train-de-trainer’ en werving verloopt via Matchpoint. Vanuit De
BUCH Academie is in juli en augustus 2018 de “Summer School”
georganiseerd. In april is het vitaliteitsevent geweest en in
november 2018 werd de week van de vitaliteit georganiseerd. Er
zijn trainingen en workshops aangeboden door interne en externe
trainers en totaal waren er maar liefst 621 aanmeldingen. Het
opleidingsbudget van De BUCH is ongeveer 2% van de loonsom.
Digitaal en activiteit gerelateerde werkplekken
In 2018 is een nieuwe start gemaakt. De visie is het zorgen voor
een attractieve digitale gepersonaliseerd werkplek voor de
medewerkers, waarbij het doel is om het maximale te halen uit de
beschikbare instrumenten en beter digitaal te kunnen
samenwerken, ook op afstand. Vraagstukken die daarbij spelen zijn:
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hoe kan de apparatuur ons beter ondersteunen met de flexibele
werkstijl, hoe communiceren we met elkaar via telefoon, video, chat
en/of apps en hoe kunnen we elkaar beter vinden
Thema’s en programma’s zijn leidend en projectmatig werken
Voor dit principe is een inventarisatie gemaakt van de documentatie
die aanwezig is binnen de werkorganisatie over projectmatig en
programmatisch werken. Daarnaast is gestart met het opstellen van
een concrete opdrachtformulering, waarna dit principe verder wordt
uitgewerkt in een acties.
6. Zo zijn wij
Werk je bij de BUCH dan ben je: Ondernemend, Positief,
Empathisch, Nabij, Verbindend, Innovatief, Professioneel en
Samenwerkend. In 2018 is gestart met het geven van nadere
duiding aan deze kreten. Oplevering van de duiding is gepland
begin 2019. Vervolgens krijgt dit zijn doorvertaling in de organisatieen communicatiestrategie.
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3. Paragrafen
Het BBV stelt gemeentelijke organisaties verplicht om in hun
begroting en jaarrekening een aantal paragrafen op te nemen. Voor
de Werkorganisatie BUCH Gaat het om de paragrafen
weerstandsvermogen en risicobeheersing, treasury en
bedrijfsvoering.
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3.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Aanleiding en achtergrond
De BUCH acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de
bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Niet alleen voor de eigen
bedrijfsvoering en continuïteit maar vooral ook voor de eigenaren
van de BUCH, de deelnemende gemeenten. Vanwege de aard van
de gemeenschappelijke regeling en vanwege de koepelvrijstelling is
het voor de gemeenschappelijke regeling niet mogelijk om resultaat
te maken en daarmee zelf enig weerstandsvermogen op te
bouwen.
Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om
op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Om inzicht in de risico’s
van de BUCH te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie
uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van
de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s
is tevens het benodigde weerstandsvermogen berekend. Dit
benodigde weerstandsvermogen wordt vervolgens op basis van de
verdeelsleutel verdeeld onder de deelnemende gemeenten.
Risicoprofiel
Om de risico's van de BUCH in kaart te brengen is een risicoprofiel
opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het
softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie
Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden
gebracht en beoordeeld.
Prognose.
Op basis van de meest actuele gegevens (situatie Q1 2019) kan
het volgende overzicht worden verstrekt voor de Jaarrekening
2018:
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Omschrijving
Totaal grote risico's:
Overige risico's:
Totaal alle risico's:

Bedrag
€ 13.560.000
€
285.000
€ 13.845.000

Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% is de benodigde
weerstandscapaciteit te berekenen op € € 3.110.000. Dit is
vergelijkbaar met de jaarrekening 2017. Het grootste risico betreft
nog steeds het uitbetalen van bovenwettelijke verlofsaldi. Bij de
fusie is de keuze gemaakt om het bovenwettelijk verlof over te laten
gaan in plaats van het uit te laten betalen. Daardoor is de
organisatie gestart met een stuwmeer met de waarde van € 1 mln.
zonder dat hiervoor middelen zijn overgekomen van de gemeente.
Deze verlofuren hebben een wettelijke houdbaarheid van 5 jaar en
verjaren dus in 2022. Het jaar 2017 is zo druk geweest dat
uiteindelijk weinig verlof is opgenomen. Hierdoor is het stuwmeer
gegroeid naar ca € 2,0 mln. In 2018 is het saldo niet verder
gegroeid. Doordat de organisatie heeft ingezet op flexibel werken
compenseren mensen de tijd die ze op het ene moment extra
inzetten op andere momenten. Binnen de capaciteit lijkt nog geen
ruimte te zijn voor het inlopen van de stuwmeren aan verlof. Het is
de verwachting dat zolang er geen ruimte ontstaat in de capaciteit
voor het inlopen van het bovenwettelijk verlof, uiteindelijk de
mensen kiezen voor het laten betalen van dit verlof door gebruik te
maken van het cafetariamodel.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling heeft De
BUCH geen beschikbare weerstandscapaciteit. De BUCH heeft
geen vrije reserves, heeft geen stille reserves en heeft ook geen
onbenutte belastingcapaciteit. De enige mogelijkheid die de BUCH
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heeft is op het moment dat bepaalde risico’s zich voordoen, de
kosten die hiermee gemoeid gaan bij de deelnemende gemeenten
in rekening te brengen.
Gemeente

Verdeelsleutel

Benodigde
weerstandscap.

Bergen

32,44%

€ 1.015.372

Uitgeest
Castricum

11,67%
34,32%

€ 365.271
€ 1.074.216

Heiloo
Totaal

21,57%
100%

€ 675.141
€ 3.110.000

Op basis van het bovenstaande overzicht heeft de werkorganisatie
een ruim onvoldoende eigen weerstandscapaciteit. Oorzaak is het
feit dat de BUCH werkorganisatie geen eigen vermogen mag
opbouwen. Daarom is er voor gekozen om volgens de
verdeelsleutel het benodigde weerstandsvermogen bij de
deelnemende gemeenten aan te houden. Daar vanuit gaande kent
de organisatie van de weerstandsnorm van 1 en is daarmee
voldoende. In de volgende tabel vindt u een specificatie van de
belangrijkste risico’s.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de
relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde
risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de
beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde
weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan
worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De
uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit
Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.
Weerstandsnorm
Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F
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Ratio
> 2.0
1.4 - 2.0
1.0 - 1.4
0.8 - 1.0
0.6 - 0.8
< 0.6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende
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Financiële kengetallen
Met ingang van medio 2015 is het verplicht onderstaande
(financiële) kengetallen op te nemen in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen zijn
getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen
van de begroting of de balans.
Naast de kengetallen is een beoordeling van de onderlinge
verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie
opgenomen. De kengetallen en de beoordeling geven gezamenlijk
op eenvoudige wijze inzicht aan leden van het bestuur over de
financiële positie van hun gemeenschappelijke regeling. Het
gebruik en het vaststellen van de berekeningswijze van de
kengetallen heeft geen functie als normeringinstrument in het kader
van het financieel toezicht door de Provincie. De invoering van de
set van vijf kengetallen is bedoeld om de financiële positie voor
leden van het bestuur en voor raadsleden van deelnemende
gemeenten inzichtelijker te maken.
Kengetallen weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Begroting
2018

Rekening
2018

1a Netto schuldquote

10%

0%

1b Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
2 Solvabiliteit

0%

0%

0%

0%

3 Grondexploitatie

N.v.t.

N.v.t.

4 Belastingcapaciteit

N.v.t.

N.v.t.

5 Structurele exploitatieruimte

0%

0%

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de
gemeenschappelijk regeling in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Solvabiliteitsratio is nihil: de
Werkorganisatie BUCH zal in principe de komende jaren geen
eigen vermogen hebben en dus geen buffer tegen onverwachte
risico’s. De financiële uitgangspunten voor de gemeenschappelijke
regelingen biedt de mogelijkheid om een algemene reserve te
vormen tot 2,5% van de omvang van de begroting. Echter vanwege
de toepassing van de koepelvrijstelling is het niet toegestaan winst
te maken. Dit maakt het voor de werkorganisatie niet mogelijk om
een algemene reserve te formeren.
Het kengetal “grondexploitatie” is voor de gemeenschappelijke
regeling Werkorganisatie BUCH niet van toepassing aangezien zij
als bedrijfsvoeringorganisatie geen grondexploitaties heeft.
De structurele exploitatieruimte. Een begroting/jaarrekening
waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is
meer flexibel dan een begroting/jaarrekening waarbij structurele
baten en lasten in evenwicht zijn. De jaarrekening 2018 is
structureel in evenwicht.

Netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast
van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van
de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto
schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, brengt in
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beeld wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit
betekent voor de schuldenlast. In tegenstelling tot de verwachting
heeft de BUCH in 2018 geen langlopende lening aan hoeven te
trekken maar kon worden volstaan door gebruikt te maken van de
kredietlimiet bij de BNG.

Het kengetal “belastingcapaciteit” is voor de gemeenschappelijke
regeling niet van toepassing.
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3.2 Paragraaf Treasury
Inleiding
In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren
tot het geldstromenbeleid van de gemeenschappelijke regeling. Dit
zijn onder andere risicobeheer (met name rente- en kredietrisico),
de financieringspositie, het kasbeheer en de informatievoorziening.
Wettelijk kader
De Wet Fido stelt dat de gemeenschappelijke regeling uitsluitend
voor de uitoefening van de publieke taak leningen kan aangaan,
middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen. Eventuele
uitzettingen en derivaten moeten een prudent karakter hebben, wat
inhoudt dat sprake is van voldoende kredietwaardigheid van de
tegenpartij en een beperkt marktrisico. Meer concreet wordt in de
Wet Fido geregeld dat de uitvoering van de treasuryfunctie
geschiedt binnen de kaders van de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm.
De kasgeldlimiet is een grens die wordt gesteld aan de maximaal op
te nemen kortlopende middelen door de gemeente. Deze limiet
beoogt de budgettaire gevolgen van schommelingen in de rente op
korte leningen te beheersen en is gesteld op 8,5% van het
begrotingstotaal. Met een begrotingsomvang van ongeveer € 67
mliljoen bedroeg de kasgeldlimiet in 2018 circa € 5,70 miljoen. De
kasgeldlimiet is in 2018 niet overschreden.
Onderstaand de gerapporteerde berekeningen van de onder- en
overschrijdingen van de kasgeldlimiet in het boekjaar 2018
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Kwartaal

Kasgeldlimiet

Gem. Netto Saldo

Vrije Ruimte

1

€

5.700

€

-/-2.828

€

2.872

2

€

5.700

€

-/-2.712

€

2.988

3

€

5.700

€

-/-1.493

€

4.207

4

€

5.700

€

79

€

5.779

*) -/- betekent een kasoverschrijding

De renterisiconorm stelt een begrenzing aan het renterisico op de
langlopende leningenportefeuille en bedraagt maximaal 20% van de
begrotingsomvang van het begrotingsjaar. Stijgt de marktrente dan
werkt dat door in maximaal 20% van de begrotingsomvang.
Bepaling rente risiconorm

2018

Rente risiconorm

€

Afgeloste leningen en renteherziening

€

Ruimte onder rente risiconorm

€

13.550.400
13.550.400

De BUCH heeft geen langlopende leningen derhalve is de
renterisiconorm nog volledig onbenut zoals bovenstaand overzicht
laat zien.
Het beleid ten aanzien van treasury is vastgesteld in het
Treasurystatuut.
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Algemene ontwikkelingen 2018 / Rentevisie
Voor de tarieven op de geldmarkt (leningen korter dan een jaar)
wordt veelal gekeken naar het rentetarief dat banken elkaar
onderling berekenen (de Euribor) en voor de kapitaalmarkt
(leningen langer dan een jaar) naar de rente op staatsleningen.
Over het algemeen geldt dat de rente hoger wordt bij een langere
looptijd van de lening.
Ook in het jaar 2018 bewogen de rentestanden voor kort en lang
geld zich op historisch lage niveaus. Voor kasgeldleningen is
gedurende 2018 continue sprake geweest van een negatieve rente.
Voor langlopende leningen moest in 2018 wel rente worden betaald.
Financieringspositie
In 2018 is er geen beroep gedaan op de financiële markt en zijn er
geen geldleningen aangetrokken. Ook zijn er geen geldleningen
verstrekt. De Werkorganisatie BUCH heeft in 2018 alleen gebruik
gemaakt van kasgeldleningen.
Omdat er geen sprake is van opgenomen geldleningen, uitzettingen
of garantstellingen zijn de volgende overzichten niet in de
jaarrekening opgenomen:
Overzicht opgenomen langlopende leningen
Overzicht uitzettingen
Overzicht garantstellingen
Overzicht kredietrisico
Overzicht kredietrisico ten aanzien van borgstelling
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3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering
Aangezien de Werkorganisatie BUCH een
bedrijfsvoeringorganisatie is, verwijzen wij u voor de toelichting over
de bedrijfsvoering naar programma bedrijfsvoering.
Onderstaand de volgende kengetallen:

Overzicht verplichte indicatoren

2018

eenheid

Bezetting / Fte per 1.000 inwoners

7,56

aantal per 1.000 inw. BUCH BUCH/Gemeente

Externe inhuur / Kosten als % van totale loonsom

26%

%

BUCH

11.696.000

€

BUCH

45%

%

BUCH

Totale kosten inhuur externen
Overhead in % van totale lasten
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4. Jaarrekening 2018
De Jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:
-

4.1 Balans
Toelichting op de balans
Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen
Grondslagen voor waarde- en resultaatsbepaling
4.2 Overzicht baten en lasten
Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Overzicht Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen
4.3 Overzicht van baten en lasten per taakveld
4.4 Analyse begrotingsonrechtmatigheid
4.5 Controleverklaring accountant
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4.1 Balans
ACTIVA (bedragen x € 1.000)

2018

Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

4.951

11.846

Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen, en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
de volgende begrotingsjaren komen

Totaal generaal

Jaarstukken 2018

5.044

0
11.846

3.005
1.807
682

682

2018

2017

15.554

10.824

typische looptijd korter dan één jaar
-Rekening-courant
-Rekening-courant
4.812 -Rekening-courant
-Rekening-courant
-Banksaldi
-Overige schulden

Bergen
Uitgeest
Castricum
Heiloo

0
0
0
0
2.584
12.970

1.644 Overlopende passiva
1.644

17.479

PASSIVA (bedragen x € 1.000)
Vlottende passiva
5.044 Netto-vlottende schulden met een rente-

4.951

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
-Vorderingen op openbare lichamen
-Overige vorderingen

2017

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen met
uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume
11.500 Totaal generaal
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495
354
289
126
2.134
7.426
1.925

1.925

676
676

17.479

11.500

Toelichting op de balans
ACTIVA

Omschrijving

Vaste activa
De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:
Omschrijving
Investeringen met een
economisch nut
Totaal

Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2018 per 31-12-2017
4.951

5.044

4.951

5.044

De investeringen met een economisch nut kunnen
als volgt worden onderverdeeld:
Omschrijving
Vervoermiddelen
Machines, apparaten
en installaties
Overige materiële
vaste activa
Totaal

Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2018 per 31-12-2017
113
0
2.631
3.051
2.207

1.993

4.951

5.044

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van
de overige investeringen met een economisch nut
gedurende het jaar 2018:
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Vervoermiddelen
Machines, apparaten
en installaties
Overige materiële
vaste activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
0
3.051

Investe- Desinvesringen
teringen
113
195

Afschrij- Bijdragen Afwaard- Boekwaarde
vingen van derden deringen
31-12-2018
113
615
2.631

1.993

711

497

2.207

5.044

1.019

1.112

4.951

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht:
Alle investeringen individueel kleiner dan € 50.000 zijn opgenomen
in een totaal.
Omschrijving

Beschik- Werkelijk Cumulatief
baar
besteed
besteed
gesteld
2018
t/m 2018
krediet
Vervangen dienstauto's
115.000 113.000
113.000
2x Transporters Facilitair
50.000
0
0
ICT-04 Vervangen actieve componenten 2017
160.000
15.000
150.000
ICT-07 Aanschaf laptops 2017
770.000
53.000
744.000
ICT-08 Aanschaf dockingstations, beeldschermen 2017
206.000
83.000
228.000
ICT-19 Aanschaf servers/SAN 2018
125.000
16.000
16.000
BVO-02 Aanschaf Midoffice/geo
214.000
68.000
68.000
BVO-08 Vervangen Impromptu en uitbreiden Cognos
73.000
73.000
73.000
I&O-01 PR01 ZGW fase 1 Corsa DMS
118.000
0
118.000
RO-01 PR10 Vergunningsverlening (SquitXO)
108.000
16.000
104.000
SL-01 PR09 Backoffice sociaal domein (WMO/Jeugd)
97.000
55.000
92.000
Inrichten werkplekken callcenter
50.000
43.000
48.000
Zit-sta bureaus en overig meubilair
118.000
26.000
26.000
Koffiemachines en waterkoelers
70.000
0
0
Bureaustoelen Heiloo/Uitgeest
60.000
60.000
60.000
I&O-02 Website
65.000
65.000
65.000
SL-02 Participatie Wet
240.000 109.000
109.000
Investeringen individueel kleiner dan € 50.000
440.000 224.000
306.000
Totaal
3.079.000 1.019.000 2.320.000
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VLOTTENDE ACTIVA
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één
jaar of minder is als volgt gespecificeerd:

Omschrijving
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's
86
54
442
1.258
Rijks schatkist
gehouden middelen
Drempelbedrag
506
506
506
506
Ruimte onder
420
452
64
-752
drempelbedrag
Overschrijding van het
0
0
0
752
drempelbedrag

Omschrijving
Vorderingen op
openbare lichamen
Overige vorderingen
Totaal

Boekwaarde
Voorziening Balanswaarde Balanswaarde
per 31-12-2018 oninbaarheid
31-12-2018
31-12-2017
0
0
0
3.005
11.846

0

11.846

1.807

11.846

0

11.846

4.812

De vorderingen op openbare lichamen zijn ten opzichte van het jaar
2017 als gevolg van het niet meer toepassen van de
koepelvrijstelling gedaald.
De overige vorderingen zijn voor 10,3 mln. vorderingen op de
deelnemende gemeenten met betrekking tot verrekeningen van
BTW als gevolg van het niet verlenen van de koepelvrijstelling. Het
restant van 1,5 mln. betreft grotendeels nog te ontvangen bijdragen
en vergoedingen van de deelnemende gemeenten. Geen van de
vorderingen wordt betwist. Een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid is daarom niet noodzakelijk.

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:
Omschrijving
Overige nog te ontvangen
bedragen en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen
Totaal

Boekwaarde per Boekwaarde per
31-12-2018
31-12-2017
682
1.644

682

1.644

De overlopende activa bestaat grotendeels uit vooruitbetaalde
bedragen voor softwarelicenties.
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PASSIVA

De overige schulden bestaan grotendeels uit nog te betalen
afdrachten loonheffing en pensioenpremies voor 4,8 miljoen en 7,2
miljoen aan BTW afdrachten. De BTW afdrachten zijn ten opzichte
van het jaar 2017 als gevolg van het niet meer toepassen van de
koepelvrijstelling gestegen. Met de Belastingdienst bestaat hierover
op dit moment een verschil van mening. Vooralsnog is de BTW over
2018 afgedragen en is een bezwaarprocedure met de
Belastingdienst opgestart.

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Omschrijving
Netto-vlottende schulden
met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva
Totaal

Boekwaarde per Boekwaarde per
31-12-2018
31-12-2017
15.554
10.824

Overlopende passiva
1.925
17.479

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

676
11.500

Omschrijving
Verplichtingen die in het
begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot
betaling komen met
uitzondering van jaarlijks
terugkerende
arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume

Netto-vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden
kunnen als volgt worden weergegeven:
Omschrijving
Rekening-courant Bergen
Rekening-courant Uitgeest

Boekwaarde per Boekwaarde per
31-12-2018
31-12-2017
0
495
0

354

Totaal
Rekening-courant
Castricum
Rekening-courant Heiloo

0

289

0

126

2.584

2.134

Overige schulden

12.970

7.426

Totaal

15.554

10.824

Banksaldi

1.925

676

De overlopende passiva bestaat grotendeels uit de eindafrekening
2018 van 1,3 mln. die aan de deelnemende gemeenten nog moet
worden terugbetaald.

De post banksaldi betreft het negatieve saldo op de rekening bij de
BNG waarbij wij gebruik maken van de afgesproken kredietlimiet.
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Boekwaarde per Boekwaarde per
31-12-2018
31-12-2017
1.925
676
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Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen
Nog niet opgenomen verlof
Per 1 januari 2017 is nagenoeg het voltallig personeel overgegaan
naar de Werkorganisatie BUCH. De rechten van de medewerkers
waaronder de verlofuren zijn meegegaan naar de BUCH. Hiervoor
zijn geen middelen van de gemeenten beschikbaar gesteld. Dit
onderdeel is opgenomen in de risicoparagraaf en vermeld onder de
niet uit de balans blijkende verplichtingen. Ultimo 2018 bedraagt de
waarde van het niet opgenomen bovenwettelijk verlof ca
€ 1.900.000. Dit saldo is vergelijkbaar met het saldo ultimo 2017.
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Grondslagen voor de waardering- en resultaatbepaling
Inleiding
Onderstaande samenvatting van de grondslagen van waardering en
resultaatbepaling is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie
van de in deze jaarrekening gepresenteerde financiële gegevens.
Verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening 2018 is opgesteld in overeenstemming met het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Balans
Vaste activa
Materiële vaste activa
Onder de materiële vaste activa zijn opgenomen de investeringen in
duurzame bedrijfsmiddelen. De waardering van de materiële vaste
activa is gebaseerd op de historische kostprijs of aanschafprijs
verminderd met afschrijvingen, eventuele investeringsbijdragen en
eventuele beschikkingen over reserves.
In het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met
een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met
uitsluitend een maatschappelijk nut. Investeringen met een
economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de
mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn;
investeringen met een maatschappelijk nut zijn wegen, bruggen en
dergelijke.
Investeringen met economisch nut worden met ingang van 2014
onderverdeeld in investeringen waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven en overige investeringen
met een economisch nut. De Werkorganisatie BUCH kent alleen de
categorie overige investeringen met een economisch nut.
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Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven. Deze
afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur
dan wel op de verwachte nuttigheidsduur van het desbetreffende
activum. De afschrijvingstermijnen staan vermeld in onderstaande
tabel.
Aantal jaren
Maximaal 10
Maximaal 7
Maximaal 5
Maximaal 3

Omschrijving activa
Telefooninstallaties, kantoormeubilair
Bestel- en personenauto’s
Automatiseringsapparatuur/-programmatuur
Mobiele devices

Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder
aftrek van een voorziening wegens dubieuze debiteuren.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende activa
De waardering van de overlopende activa geschiedt tegen de
nominale waarde.
Vlottende passiva
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
In de rekening van de gewone dienst worden de baten en lasten
van de diverse hoofdfuncties vermeld. De baten en lasten worden
opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.
Conform de voorschriften van het BBV wordt dus het zogenaamde
stelsel van baten en lasten gehanteerd. De rubricering van de baten
en lasten is eveneens in overeenstemming met het BBV.
De begrotingscijfers 2018 zijn ontleend aan de door het bestuur
vastgestelde primitieve begroting inclusief de hierop aangebrachte
begrotingswijzigingen. De lasten en de baten worden tegen de
nominale waarde toegerekend aan de perioden waarop ze
betrekking hebben. Verliezen worden genomen zodra ze
voorzienbaar zijn. Winsten worden verantwoord zodra ze
gerealiseerd zijn. De afschrijvingslasten worden conform de
afschrijvingstermijnen berekend. De investeringen die in de loop
van het verslagjaar zijn aangeschaft worden voor wat betreft de
berekening van de afschrijvingslasten volledig in aanmerking
genomen. De rentelasten worden via de omslagmethode ten laste
van de exploitatie gebracht. De rentelasten over de vaste activa
worden berekend over de boekwaarde per 1 januari van het
verslagjaar.
De lasten van de kostenplaatsen zijn op basis van de werkelijke
tijdsbesteding ten laste van de diverse beleidstaken gebracht.
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Grondslagen personeel
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar
waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op
het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie
ten behoeve van gepensioneerden en overlopende
verlofaanspraken.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks
vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere
wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake
is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient
wel een verplichting opgenomen te worden.

Pagina 44 van 55

4.2 Overzicht van baten en lasten
Gebruikelijk treft u hier een overzicht aan wat een recapitulatie is van de financiële gegevens uit de programma’s van de programmarekening.
De begroting van de BUCH kent daarentegen slechts één programma, namelijk het programma bedrijfsvoering. Om die reden treft u hier
hetzelfde overzicht aan wat u ook kunt vinden onder het programma.
Wat gaat dit kosten
Lasten x € 1.000

2018
Lasten
Begroot
voor wijziging
50.177
6.110

2018
Lasten
Begroot
na wijziging
60.827
5.141

2018
Lasten
Werkelijk
na wijziging
60.145
5.259

2018
Lasten
Verschil
na wijziging
683
-118

1.067

1.029

817

211

731

418

297

121

58.085

67.415

66.518

897

Wat gaat dit kosten
Baten x € 1.000

2018
Baten
Begroot
voor wijziging

2018
Baten
Begroot
na wijziging

2018
Baten
Werkelijk
na wijziging

2018
Baten
Verschil
na wijziging

5 Bijdrage gemeenten

58.085

67.039

65.696

1.343

6 Gemeenten plustaken

302

336

-34

7 Opbrengsten WAZO

101

117

-16

8 Inkomsten detachering en uitgeleend personeel

280

285

-5

9 Opbrengsten facilitair

30

35

-5

10 Overige opbrengsten

-

49

-49

-

-

-

1 Personeel, inhuur en overheadkosten kosten
2 Informatie & Automatisering (exclusief salariskosten en inhuur)
3 Facilitaire kosten (exclusief salariskosten & inhuur)
4 Overige kosten
Transitiekosten

Totaal lasten

Bijdrage Transitiekosten

Totaal baten
Totaal baten min lasten
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58.085
0
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67.752

66.518

1.234

337

0

337

Toelichting op het overzicht van baten en lasten
De afwijkingen ten opzichte van de begroting staan toegelicht in het
onderdeel Jaarverslag 2018.
Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een
belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Bado wordt
begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de
baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn
gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en
hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de
begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het
bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële
beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij
het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag,
alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium
wordt getoetst of het budgetrecht van het bestuur is gerespecteerd.
Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of
financieel) behoeven autorisatie door het bestuur. In de regel zullen
begrotingswijzigingen vooraf aan het bestuur worden voorgelegd ter
autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te
realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag.
Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet
mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten
worden voorgelegd. Indien het bestuur ermee instemt wordt de
besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig.
Begrotingswijzigingen moeten volgens de Wet Gemeenschappelijke
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regelingen tijdens het jaar zelf nog aan het bestuur worden
voorgelegd. Voor het wijzigen van de begroting dient in veel
gevallen ook zienswijzeprocedure te worden gevolgd. De raden van
de deelnemende gemeenten hebben dan minimaal 8 weken de tijd
om een zienswijze op de door het bestuur voorgestelde wijziging
kunnen uitbrengen alvorens het bestuur de wijziging van de
begroting gelezen de zienswijzen definitief vaststelt. Effectief houdt
dit in dat zaken die de laatste twee maanden van het jaar aan het
licht komen, niet in een begrotingswijziging kunnen worden
voorgelegd aan het bestuur.
Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn
bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen
onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle
vaststellen dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de
beleidskaders van het bestuur vallen.
De toelichting van het Bado zegt hierover:
Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel
begrotingsonrechtmatigheid genoemd), omdat de overschrijding
strijd oplevert met artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet.
Volgens artikel 28, eerste lid van het Besluit
comptabiliteitsvoorschriften dienen deze overschrijdingen (en
onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden
opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door het bestuur
waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende
uitgaven alsnog geautoriseerd.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van
de uitgaven binnen het door het bestuur uitgezette beleid is
gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de
accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan
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niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven.
Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de
bedragen, waarvan het college in de jaarrekening heeft aangegeven
dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De
accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het
overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het Besluit
comptabiliteitsvoorschriften 1995 volledig is of niet.
Begrotingsoverschrijdingen binnen bestaand beleid worden door de
accountant dus niet in de overweging, om al of niet tot een
goedkeurende verklaring te geven, betrokken. Het wel of niet
vaststellen van de rekening door het bestuur heeft overigens geen
invloed op de strekking van de rechtmatigheidsverklaring van de
accountant. De verklaring wordt immers afgegeven bij de door het
College van B&W opgemaakte jaarrekening.

3.
4.

5.

6.

Verschillende typen begrotingsoverschrijdingen
De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen
de beleidskaders van het bestuur passen niet meegewogen worden
in het accountantsoordeel. Er kunnen zeven verschillende
begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden:
1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet
passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen
beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft
ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn
in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in
regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was
gedefinieerd.
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt
dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.
Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op
jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend,
maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing
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7.

ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals
afgesproken met het bestuur.
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten,
bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.
Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het
opmaken van de jaarrekening een (niet eerder
geconstateerde) overschrijding.
Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door
extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de
aanwending van deze extra inkomsten heeft het bestuur nog
geen besluit genomen.
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke
achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat
dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de
subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder
blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de
praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg
van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan
het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen
voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de directie van de
gemeenschappelijke regeling er voor moeten zorgen dat de
overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden
weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het
lopende jaar.
Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar
worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in
het jaar zelf of pas in de volgende jaren.

Het bestuur stelt de begroting vast op het niveau van programma.
Er is maar een programma namelijk programma bedrijfsvoering.
Overzicht aanwending Onvoorzien (conform art. 28 onderdeel b
BBV)
De post onvoorzien is gedurende 2018 niet aangewend.
Overzicht Overige baten en lasten (conform art. 28 onderdeel c
BBV)
Gedurende 2018 hebben er geen boekingen van materieel belang
plaatsgevonden op de overige baten en lasten.
Overzicht beoogde respectievelijk gerealiseerde structurele
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (art. 19 BBV)
Aan artikel 19 van het BBV is de verplichting toegevoegd dat
gemeenschappelijke regelingen een overzicht opnemen van de
beoogde respectievelijk gerealiseerde structurele toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves. De BUCH heeft geen reserves.
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Overzicht Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen
De WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
publieke en semipublieke sector) stelt een maximum aan de
bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke
sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer
aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking
getreden. De WNT kent een openbaar- makingsregime en een
maximale bezoldigingsnorm (totaal € 189.000 in 2018).
In het kader van de WNT zijn wij verplicht om gegevens van
aangewezen topfunctionarissen, i.c. de directeuren en de leden van
het bestuur te vermelden ook wanneer zij beneden de norm worden
betaald. De directeuren hebben geen aanstelling binnen de
gemeenschappelijke regeling maar zijn voor 100% in dienst bij de
deelnemende gemeenten. De rol van directielid en algemeen
directeur vervullen zij onbezoldigd.

Bezoldiging

G.H.S. Heemskerk G.A. Suanet M.N. Schroor P. Schouten
€
€
€
€
-

Functie

Algemeen Directeur

Directeur

Directeur

Directeur

Aanvang en einde
functievervulling
in 2018
Omvang van de
functievervulling
in het boekjaar

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1,0

1,0

1,0

1,0

Motivering voor de
overschrijding
van de maximale
bezoldigingsnorm

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ook de leden van het bestuur vervullen hun functie onbezoldigd. De
bezoldiging van deze leden vindt plaats in de desbetreffende
gemeente.
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4.3 Overzicht baten en lasten per taakveld
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4.4 Analyse begrotingsonrechtmatigheid
Hiervoor is ook reeds per programma, voor de algemene
dekkingsmiddelen en investeringskredieten ingegaan op de
verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na
wijziging.
Toelichting afwijkingen in het kader van de
begrotingsrechtmatigheid
Omdat er maar een programma is en een resultaat van € 0,- is er
geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid
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4.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie
BUCH
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling
Werkorganisatie BUCH gecontroleerd. Naar ons oordeel:
 geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten
over 2018 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke
regeling Werkorganisatie BUCH IJmond op 31 december 2018 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten;
 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting
en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
De jaarrekening bestaat uit:
 de balans per 31 december 2018;
 het overzicht van baten en lasten over 2018;
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht,
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit

Jaarstukken 2018

accountantscontrole decentrale overheden (Bado), en de Regeling
Controleprotocol Wet normering topinkomens (Wnt) 2018. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling
Werkorganisatie BUCH zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de
jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder
de programmaverantwoording en diverse bijlagen. Op grond van
onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat. De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van
de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming
met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze
kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
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bevat. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De directie is
ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties,
in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het vigerende
normenkader.
In dit kader is de directie tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de
organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de directie het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd
en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, Bado, het
Controleprotocol Wnt 2018, de ethische voorschriften en
onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van
fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen,
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Het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor
de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die
passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële
verslaggeving,
de
gebruikte
financiële
rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de directie gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan
handhaven;




het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij
verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering
van de controle. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van
de uit te voeren werkzaamheden. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of
het risicoprofiel van de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de
onderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de
volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op
basis van alle zaken die wij met het bestuur hebben gecommuniceerd.
Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is
verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame
omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het
maatschappelijk verkeer is.
Haarlem, 14 maart 2019
Reg.nr.: 1000984/215/411/780
Ipa-Acon Assurance B.V.
Was getekend : mr. drs. J.C. Olij RA
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4.6 Bestuursbesluit
Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH
gezien het voorstel van de directie
gelet op artikel 198 van de Gemeentewet;
besluit:
1.
2.

Het jaarverslag en de jaarrekening van baten en lasten 2018 van de Werkorganisatie BUCH vast te stellen.
Het overschot van de middelen € 1.343.000 via de eindafrekening 2018 aan de gemeenten te crediteren volgens de laatstelijk vastgestelde
verdeelsleutel.

Aldus besloten door het bestuur van de Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 10 april 2019.

drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris
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drs. H. Hafkamp
voorzitter
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