
         

 

MOTIE KLANKBORDGROEP BUCH 

 

De Raad van de gemeente Castricum, in vergadering bijeen op 19 januari 2015,  

 

Overwegende dat:  

- de voorgenomen Ambtelijke Fusie van de BUCH-gemeenten een proces is waarbij de raden 

betrokken willen zijn op een wijze de democratische legitimiteit van het proces waarborgt; 

- de Stuurgroep BUCH op 8 januari 2015 in haar ‘Toelichting op de besluitvorming en procesgang’ 

heeft voorgesteld om de gevraagde betrokkenheid te borgen door middel van een klankbordgroep; 

- deze klankbordgroep in dat geval een officiële status nodig heeft; 

- de voorwaarden is om per onderwerp met de klankbordgroep exact te inventariseren wat wel en 

wat niet deel uit gaat maken van de verduidelijking c.q. nadere uitwerking op de verschillende 

onderdelen. Daarbij is het de bedoeling dat gedefinieerd en vastgelegd wordt welke onderdelen in 

besluitvorming komen voor de individuele raden en wanneer een onderdeel technisch gereed is om 

in besluitvorming te brengen. 

 

Verzoekt het college: 

- een ervaren bestuurder te benoemen als externe voorzitter voor de bijeenkomsten van de 

klankbordgroep; 

-  de raden zelf de vertegenwoordigers te laten benoemen, waarbij ten behoeve van het draagvlak de 

voorkeur uitgaat naar een mix van coalitie en oppositie; 

- in overleg met de andere raden uniforme kaders te stellen voor de werkwijze en de 

verantwoordelijkheden van de klankbordgroep;  

- zo snel mogelijk na installatie van de klankbordgroep een inventarisatie te doen van onderwerpen 

die de rol en bevoegdheden van de raad aangaan en waarvoor nadere uitwerking gewenst is;  

- een bestuurlijke planning voor de periode 19 januari – zomerreces 2015 vast te leggen in de relatie 

tussen stuurgroep, klankbordgroep en de raden, zodanig dat voor het zomerreces finale 

besluitvorming kan plaatsvinden. 



En gaat over tot de orde van de dag. 

De fracties van CKenG en de Vrije Lijst 

 

Dezelfde motie wordt in de andere BUCH-gemeenten ingediend door: 

- KIES Lokaal in Bergen 

- PU in Uitgeest 

- Heiloo 2000 in Heiloo 


