Terugkoppeling van de regionale raadsinformatie-avond over het BUCH bedrijfsplan
op 13 april 2015 in het gemeentehuis van Castricum, 20.30 tot 22.00uur
Voorzitter
Adviseur
Stuurgroepleden aan gesprekstafel

:
:
:

Verslag

:

Hans Romeyn (burgemeester Heiloo)
Stan vd Laar (Seinstra en vd Laar)
Hilbrand Klijnstra (weth. Castricum) ,
Rob Opdam (weth. Heiloo),
Gert Brouwer (gem . sec. Bergen)
Gerda Beeksma (griffier Heiloo)

Presentatie van hoofdlijnen bedrijfsplan door Stan vd Laar.
(presentatie is apart verzonden naar de vier gemeenteraden)
Vragen en antwoorden
•

Welke mogelijkheden zijn er vanaf 2017 om lokale beleidskeuzes te maken en deze lokaal te
laten voorbereiden door ambtenaren?
Antwoord : er is sprake van een basispakket aan zaken en onderwerpen, waarover vooraf
afspraken worden gemaakt en budgetten worden vastgesteld via een DVO
(dienstverleningsovereenkomst) . Iedere gemeente brengt dus nu het eigen ambitiepakket in
met de bijbehorende middelen (incl kosten voor externe inhuur van diensten etc) . Als er
sprake is van een pluspakket met extra vragen, dan moet bepaald worden wat dat qua
middelen betekent en moet de gemeente die de opdracht geeft dit eventueel via inhuur regelen
en zelf betalen. Dit wordt overlegd in het bestuur van de werkorganisatie. Als er sprake is van
een pakket waarop wordt afgebouwd dan worden afspraken gemaakt over de afbouwperiode.

•

Is een DVO statisch of is dat tussentijds aan te passen ?
Antwoord: De colleges zijn opdrachtgevers van het bestuur van de werkorganisaties.
Dit is een onderwerp dat de komende tijd nog verder moet worden uitgewerkt.
Een variant zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een programma is voor 4 jaar, dat indien nodig
jaarlijks kan worden aangepast. Andere varianten zijn ook denkbaar. Wordt vervolgd.

•

Benoeming directie Werkorganisatie op basis van extern en onafhankelijk vastgestelde criteria.
Hoe verhoudt zich dat tot het vaste roulatiesysteem?
Antwoord: de eerste directeur wordt benoemd op basis van gebleken geschiktheid.

•

Op basis waarvan gaat de benoeming van projectleider plaatsvinden en hoe wordt er
geworven ?
Antwoord : De extern projectleider wordt ingehuurd op basis van een profiel en een opdracht.
De uitwerking daarvan moet nog plaatsvinden. Een meervoudig offerte traject kan.

•

Komt er een sociaal statuut ?
Antwoord : ja, dat volgt o.a. uit het overleg met de bonden.
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•

Hoe verhoudt de tekst over 1 frontoffice (p.34 bedrijfsplan) zich tot de gedachte dat de balie in
ieder gemeente open blijft ?
Antwoord : dit frontoffice betreft de digitale en telefonische klantenservice en niet de fysieke
balie voor de inwoners. Dit wordt verhelderd in de tekst.

•

Wat is de rol van de concerncontroller?
Antwoord : deze persoon gaat met een helicopterview de kwaliteit van de processen
beoordelen. Taak is de directie te wijzen op manco’s binnen de organisatie .

•

Wie draagt vervolgens de verantwoordelijkheid bij manco’s in de organisatie ?
Antwoord : niet de concerncontroller, maar de gemeentesecretarissen/ directie.

•

Op p.17 staat genoemd onder E. dat de colleges de accountants aanwijzen; dat komt niet
overeen met huidige bevoegdheden.
Antwoord ; dat wordt aangepast in het plan. De raden benoemen de accountant. Het bestuur
van de werkorganisatie benoemt de accountant van de werkorganisatie.
Deze tekst wordt nog eens goed bekeken op juistheid.

•

In de tekst van de GR wordt bij artikel 17 de deur opengezet voor budgetoverschrijdingen. Kan
deze tekst niet worden aangepast ? met als doel binnen de begroting van de werkorganisatie
te blijven ?
Antwoord : Nee, iedere partner voor het eigen deel verantwoordelijk voor de gelden uit de
eigen begroting. Uiteraard moet de werkorganisatie binnen de begroting blijven

•

De voordelen van de huisvesting zijn niet mee genomen bij de vrijvallende middelen ?
Antwoord : dat klopt; dit zou aanvullend zijn op de paragraaf Financiën.

•

Waarom is gekozen voor een periode voor vier jaar als het gaat om de verhouding 40%
terugvloeien en 60% herinvesteren ?
Antwoord : dat hangt sterk samen met de doorontwikkeling van de organisatie. De eerste twee
jaar moeten als een soort aanloopperiode worden gezien.

•

Taakstellingen gemeenten
Antwoord: De “schone” (zonder taakstellingen) begrotingen van de vier gemeenten per 1
januari 2015 worden beschouwd als uitgangspunt voor de gezamenlijke werkbegroting. De
BUCH gemeenten hebben de opdracht en verantwoordelijkheid om de eigen taakstelling voor
2017 te realiseren.

•

Incidentele bijdragen
Antwoord: De gemeenten dragen naar rato bij aan de incidentele lasten. De ene gemeente
heeft dit na drie jaar gerealiseerd en sommigen na vier jaar. Dat is terug te zien in de stukken.
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•

Waar ligt de bevoegdheid om innovaties door te voeren in de werkorganisatie ?
Antwoord : bij de gemeenteraden. Als er fundamentele veranderingen komen, moet dat worden
doorgerekend in de gevolgen voor de werkorganisatie. De DVO van de Werkorganisatie is op
basis going – concern, over wijzigingen (gevolgen plus of min pakketten) moeten afspraken
gemaakt worden.

•

Moeten er vooraf geen afspraken worden gemaakt over de financiële kaders ? bijvoorbeeld de
weerstandsratio ?
Antwoord : nee, dat is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraden zelf.

•

En wat dan als er een gemeente ontspoort ?
Antwoord : gemeente zal dan zelf anderszins moeten bezuinigen om aan de verplichtingen
richting Werkorganisatie te voldoen.

•

Zijn er nog financiële bijdragen te verwachten of mogelijk van het rijk ?
Antwoord : Nee, voor ambtelijke fusie zijn geen bijdragen van het rijk te verwachten.
Provincie heeft wel 60.000 euro bijgedragen aan het onderzoek.
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