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Agendapunt 1: Opening 
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De fractie GL heeft zich afgemeld en geeft door zich te kunnen vinden in de voorliggende 
voorstellen. 
 
Aanwezig: 
Commissieleden: 
 
Hendriks, Bekius (PvdA); 
Valkering (CDA); 
Blankendaal, Diels (GB); 
Luttik-Swart, Van der Velden 
(KL); Snijder (D66), 
Houtenbos (VVD) 
 
Voorzitter: 
Grooteman 

Collegeleden: 
 
Hafkamp  
 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 
 
 

 
Agendapunt 3: Vaststellen besluitenlijst 21 april 2015 
2 

Pag. 2 opmerking GB “vindt ambitieniveau hoog, gewoon goed is ook goed”, aanvullen met: 
leidt financieel tot lagere kosten. 
 
Agendapunt 4: Voorstel betreft het college toestemming te verlenen de GR 
Werkorganisatie BUCH aan te gaan, kennis te nemen van het bedrijfsplan ‘Samen, maar 
toch apart’ en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen 
2 

De commissie stelt verhelderende vragen over de stukken.  
Punten voor eventuele moties zijn: besparingspotentieel, dienstverlening, inrichten 
ombudsfunctie, sturen op percentage overhead. 
Voorzitter: de suggestie voor het opnemen van een fiscale paragraaf (gevolgen 4 gemeenten) 
en de periode voor het indienen over een zienswijze op de jaarrekening neemt de 
portefeuillehouder mee naar de stuurgroep.  
Er volgt nog een uitleg over hoe het besparingspotentieel van 60% is berekend, hoe het 
verschil van 10 miljoen is ontstaan en de vertaling van de uitstroom personeelskosten die gelijk 
blijven. Dit wordt voor de raadsvergadering van 24 juni 2015 beantwoord door de stuurgroep. 
De opdracht voor het inrichten van een ombudsfunctie gaat naar de juridische BUCH 
werkgroep.  
Portefeuillehouder en de commissie zijn voorstander dat de klankbordgroep input gaat leveren 
voor de 0-meting (thema’s en prestatie-indicatoren). 
 
De commissie adviseert een B-stuk.  
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Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van de notitie ‘Raadsondersteuning bij 
ambtelijke fusie BUCH de rol van de vier griffies’  
 
Opmerkingen 2 

VVD vindt dat de formulering van de besluitvorming onder punt e. gestreefd wordt naar 
verhogen kwaliteit dienstverlening flinker mag worden aangezet. 
PvdA vindt het belangrijk dat raden en gemeente voldoende herkenbaar blijven op eigen terrein 
en het borgen van voldoende beleidsregie. Er dient voldoende ruimte te zijn voor maatwerk. 
VVD en D66 pleiten voor het niet onnodig ingewikkeld maken, zijn voor afstemmen maar beleid 
zo dicht mogelijk op elkaar laten aansluiten. GBB ziet het stuk als een kans voor een 
ontwikkelmodel. 
De commissie adviseert een B-stuk. 
 
 
Bergen, 9 juni 2015  
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