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Wijziging Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie BUCH

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling van werkorganisatie BUCH.

Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1. INLEIDING
Op 15 april 2019 is de raad geïnformeerd over een wijziging in de structuur en aansturing van de
werkorganisatie BUCH en de besluiten die in dat kader zijn genomen. Daartoe is een
wijzigingsvoorstel voor de Gemeenschappelijke Regeling door het BUCH-bestuur geformuleerd,
met het verzoek om deze in de colleges vast te stellen. Daartoe heeft het college de toestemming
nodig van de raad.
2. KEUZERUIMTE
Het college kan pas tot wijzigen van de regeling over gaan tot het toestemming heeft
gekregen van de raad. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang (art. 1 WGR).
De wijziging van de GR BUCH heeft betrekking op het aanstellen van een algemeen
directeur.
3. TOELICHTING OP HET ADVIES
In de brief Wijziging topstructuur BUCH werkorganisatie (15 april 2019, BUCH 1240) aan de
raad heeft het BUCH bestuur gemotiveerd waarom de aanpassing van de GR noodzakelijk
is.
4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
Het college onderschrijft de motivatie van de brief Wijziging topstructuur BUCH
werkorganisatie (15 april 2019, BUCH 1240).
5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Alle vier de raden wordt gevraagd om toestemming te verlenen aan de colleges om akkoord
te kunnen gaan met de aanpassing van de GR.
6. RISICO’S
N.v.t.
7. FINANCIËN
Met het wijzigen van de GR BUCH wordt het mogelijk om een algemeen directeur aan te
trekken tegen een geldend tarief. In de begroting 2020 van de werkorganisatie BUCH is
hierop al geanticipeerd.
8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
In de organisatie is er afgestemd met juridische zaken, financiën, bestuursadviseurs,
gemeentesecretarissen en andere specialisten om tot het wijzigingsvoorstel en bijbehorende
adviezen te komen.
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9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Indien de raad toestemming geeft aan het college zal deze akkoord gaan met de wijzigingen
in de GR. Na akkoord wordt de regeling gepubliceerd.
10. BIJLAGEN
1. Aanbiedingsbrief: Wijzigingsvoorstel GR BUCH (15 juli 2019)
2. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
3. Brief: Wijziging topstructuur BUCH werkorganisatie (15 april 2019, BUCH 1240)
4. Gemeenschappelijk Regeling werkorganisatie BUCH, (6 juni 2016)

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester

Pagina 3 van 3

