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Amendement 
  

 

Onderwerp: Business case BUCH gemeenten 
 
Behorende bij agendapunt: 4 
 
Ingediend door: PvdA 
 
De raad van de gemeente Heiloo, in vergadering bijeen op 19 januari 2015 

 
Gehoord de beraadslaging:  
 
Constaterende dat: 
Met instemming van de gemeenteraden van Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest (BUCH) 

de respectievelijke colleges uitvoering hebben gegeven aan de verkenningsrapportage naar 

de kansen van samenwerking tussen de BUCH-gemeenten door middel van een 

bestuursopdracht; 

 

Het verdiepend onderzoek heeft geleid tot een business case waarin drie varianten van 

ambtelijke samenwerking zijn uitgewerkt; 

 

De colleges van de BUCH-gemeenten de respectievelijke raden voorstellen om uit de 

business case variant C, zijnde een ambtelijke fusie, te implementeren en daartoe een derde 

bestuursopdracht te formuleren. 

 

Overwegende dat: 
Op grond van artikel 160, lid 1, onder c, van de Gemeentewet het college bevoegd is 

verklaard regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met 

uitzondering van de organisatie van de griffie; 

 

De gemeenteraad op grond van zijn budgetrecht, de toestemmingsverklaring op grond van 

artikel 1, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in algemeen politieke zin 

betrokken is en moet zijn bij de verdere uitwerking van de business case; 
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De stuurgroep in een toelichting aan de gemeenteraad voorstellen doet om de betrokkenheid 

van de gemeenteraad in het verdere proces te formaliseren; 

 

Vervolgens overwegende dat: 
De vraag of een gemeente in staat is om als zelfstandige gemeente te functioneren wordt 

bepaald op basis van voldoende lokale bestuurskracht; 

 

De lokale bestuurskracht – meestal – wordt gemeten op basis van een onafhankelijke 

bestuurskrachtmeting, waarbij niet alleen de ambtelijke bestuurskracht aan de orde is maar 

eveneens de bestuurlijke slagkracht; 

 

Het proces van de BUCH-gemeenten is gestart op basis van een onderzoek naar 

samenwerkingsmogelijkheden, uiteindelijk resulterend in een voorstel om de ambtelijke 

organisaties te laten fuseren; 

 

Door het achterwege laten van het meten van de bestuurlijke kracht in dit proces de vraag 

rijst of met het ambtelijk laten fuseren er na de fusie een voldoende bestuurskracht ontstaat 

op basis waarvan de betreffende gemeenten de komende jaren zelfstandig op een 

voldoende wijze kunnen functioneren; 

 

In de volgende fase van het proces de mate waarin en waarop gemeenteraden hun 

kaderstellende-, controlerende- en volksvertegenwoordigende rol kunnen blijven uitoefenen 

wordt meegenomen.  

 

Besluit: 
Het voorliggende besluit te schrappen en te vervangen door: 

1. Kennis te nemen van de business case BUCH-gemeenten, inclusief de daartoe 

behorende bijlagen A en B en het positieve advies van een vier ondernemingsraden. 

2. In te stemmen met een derde bestuursopdracht op basis van variant C uit de 

business case en deze voor het zomerreces 2015 aan de vier gemeenteraden aan te 

bieden. 

3. Een bedrag van € 57.000,- beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de derde 

bestuursopdracht. Dit bedrag via de 1e financiële rapportage ten laste te brengen van 

het resultaat 2015. 
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4. De stuurgroep BUCH opdracht te geven om op basis van hun nadere toelichting 

met concrete voorstellen te komen hoe de gemeenteraad wordt betrokken in de 

uitwerking van de business case. 

5. In de onder punt 2 genoemde bestuursopdracht de volgende nader uit te werken 

elementen mee te nemen: 

• Een uitwerking over de wijze waarop de gemeenteraad, na ambtelijke fusie, 

zijn kaderstellende-, controlerende- en volksvertegenwoordigende rol op 

lokale wijze kan blijven uitoefenen; 

• De inpassing en werkwijze van de griffie bij een gefuseerde ambtelijke 

organisatie; 

• Het wenkend perspectief 2020; 

• Het dienstverleningsconcpet; 

• De sturingsfilosofie  

• Het juridisch construct; 

• De organisatiestructuur; 

• De beoogde cultuur en werkwijze; 

• Het huisvestingsconcept; 

• De financiële gevolgen (verdieping van besparingen, incidentele lasten en 

verrekensystematiek/trekkingsrecht) 

• Risicoanalyse  

 

 

  

 

Ondertekend door de volgende fracties: 
 

Fractie Heiloo 2000 ……………………  Fractie CDA   ……………………. 
 

Fractie VVD  ……………………  Fractie GroenLinks ……………………. 
 

Fractie PvdA  ……………………  Fractie NCPN  ……………………. 
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