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Geachte colleges en gemeenteraden, 

 

Op 29 oktober 2019 hebben wij de tweede voortgangsrapportage werkorganisatie BUCH 2019 

vastgesteld. Hierbij bieden we u dit document ter informatie aan. Ook ontvangt u met deze brief 

een begrotingswijziging als gevolg van autonome ontwikkelingen. Graag ontvangen wij uw 

zienswijze op ons voorgenomen besluit begrotingswijziging. 

 

Tweede voortgangsrapportage 

Als bestuur zijn we verheugd u te kunnen melden dat we de afgelopen periode weer een aantal 

mooie stappen hebben gezet met de organisatie. Collega’s raken gewend aan elkaar, de 

samenwerking vordert, we maken vooruitgang in de ICT en processen raken meer gestroomlijnd. 

Net als de inwoners- en ondernemerspeilingen bevestigt ook voorliggend document ons dat we 

nog steeds op de goede weg zijn en dat we ook nog een weg te gaan hebben. Wij hebben er 

vertrouwen in, dat we samen met onze medewerkers én met onze missie en visie in het vizier, 

blijven bouwen aan het zijn van een toekomstgerichte organisatie. 

 

Op hoofdlijnen geven we in de tweede voortgangsrapportage aan hoe het met onze organisatie 

gaat. We nemen u mee in ontwikkelingen en prestaties en rapporteren over de voortgang van 

onze bedrijfsvoering. We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en we geven een 

actualisatie van de kengetallen zoals u die kent uit voorgaande voortgangsrapportages. Ook 

anticipeert de rapportage op een begrotingswijziging. 

 

Begrotingswijziging 

Als gevolg van de cao ontwikkelingen, de invoering wet donorregistratie en de uitkomst van de 

evaluatie dienstverlening heeft de BUCH werkorganisatie te maken met autonome stijgingen, 

waarvoor een verhoging van de bijdragen vanuit de gemeenten benodigd is. Wij hebben een 

voorgenomen besluit genomen over bijgevoegde begrotingswijziging. U heeft deze autonome 

stijgingen reeds opgenomen in uw lopende begrotingen. Een zienswijzeprocedure blijft echter 

van toepassing. 
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Uw zienswijze 

Graag ontvangen wij, conform de afgesproken termijn van tien weken, uiterlijk 9 januari 2020 uw 

zienswijze op de begrotingswijziging. Wij verzoeken u om de zienswijzen zo mogelijk al in 

december aan te bieden, zodat wij ook nog dit jaar een definitief besluit kunnen nemen. 

 

Daarnaast houden wij ons natuurlijk aanbevolen voor uw opmerkingen, aanvullingen en 

verbetervoorstellen als reactie op de tweede voortgangsrapportage. 

 

Met vriendelijke groet, 

het BUCH bestuur, 

 

 

       

 

G.A. Suanet QC T.J. Romeyn 

secretaris voorzitter 
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