
Geacht College, 
 
Allereerst een goed en vooral gezond 2015 toegewenst! 
 
Ter voorbereiding op de besluitvorming op 19 januari tav de ambtelijke samenwerking in BUCH-verband 
vraag ik uw aandacht voor twee aspecten in het voorgestelde besluit, waarvan CDA-Heiloo graag een door 
alle 4 betrokken colleges een eensluidende interpretatie wil vernemen. 
 

1. Op 19 januari een principebesluit of onomkeerbaar besluit? 

Tijdens behandeling in de commissie BZ in Heiloo op 16 december is door enkele fracties, waaronder CDA-
Heiloo, gevraagd wat het voorgestelde besluit behelst: een principebesluit of een onomkeerbaar besluit? 
Wethouder Opdam hield zich tijdens de discussie enigszins op de vlakte en gaf aan dat formeel tijdens 
vaststelling van de gemeenschappelijke regeling de raad het laatste woord heeft, maar dat kritische punten 
vooral reeds nu in het besluitvormingsproces moeten worden opgebracht.  
 
Eveneens op 16 december vond in Bergen de behandeling plaats in de commissie Regionale Samenwerking, 
waar dit punt ook aan de orde kwam. Hier gaf mw. Hafkamp namens het college van Bergen aan dat de 
vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling het definitieve besluit is en dat op 19 januari "een 
zwaarwegend principebesluit genomen wordt".  
 
CDA-Heiloo verneemt graag van alle 4 betrokken colleges gezamenlijk een eensluidend standpunt. 
 
 
                2. Besparingen alleen tbv optimaliseren van de organisatie? 
 
Het voorgestelde besluit bevat onder 3, sub h, de volgende passage tav de financiële gevolgen: "Daarbij geldt 
als uitgangspunt dat de besparingen optimaal worden ingezet teneinde het wenkend perspectief te 
realiseren."  
 
Door CDA-Heiloo is op 16 december gevraagd of daarmee bedoeld wordt dat ALLE besparingen in de 
ontwikkeling van de organisatie en medewerkers wordt gestopt en dus geen enkel deel van de besparingen 
(al dan niet op termijn na afronding van de transitie) ten goede komt aan de algemene middelen cq 
voorzieningen binnen de betrokken gemeenten. Wethouder Opdam leek dit te bevestigen.  
 
Ook op dit punt verneemt CDA-Heiloo graag van alle 4 betrokken colleges gezamenlijk een eensluidend 
standpunt. 
 
 
Gelet op het feit dat eventuele amendementen en moties tot 16 januari kunnen worden ingediend (en deze 
dus in de tweede week januari moeten worden voorbereid / afgestemd), verzoek ik u de gevraagde reactie 
uiterlijk maandag 12 januari te verstrekken (uiteraard ook aan de andere gemeenteraden). 
 
Mvg, Hessel Hiemstra 
 

 


