
 

 

Geachte raadsleden, geachte aanwezigen. 

Mijn naam is Sander Verhaar en ik sta hier als voorzitter van het platform van de ondernemingsraden 
van de BUCH gemeenten. 

Op 25 november 2014 hebben de individuele ondernemingsraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo gebruik gemaakt van hun adviesrecht over de businesscase waarover vanavond besluitvorming 
plaatsvindt. De vier ondernemingsraden hebben hun advies in een gezamenlijk document 
gepresenteerd. Enerzijds om een constructieve bijdrage aan het proces te leveren om te komen tot één 
samenwerkingsvariant. Dus geen uitgesproken positief of negatief advies. Anderzijds als bewijs dat 
wezenlijke verschillen overbrugd kunnen worden. De overtuiging van de ondernemingsraden is dat de 
wil om samen te werken groter moet zijn dan het koesteren van verschillen.  

Wij willen ook graag onze waardering uitspreken aan de fracties die vragen hebben gesteld over het 
advies van de ondernemingsraden of verwezen hebben naar ons advies in hun vraagstelling. 

Het advies dat wij hebben uitgebracht is mede gebaseerd op een achterbanraadpleging waarbij 356 
medewerkers hun stem hebben laten horen. Hierbij is gekeken naar de indrukken over het proces en 
naar wat de medewerkers van de ingeslagen koers van samenwerking vinden.  
Uit die achterbanraadpleging kwamen grote verschillen naar voren, maar ook belangrijke 
overeenkomsten. Zo lijkt de veranderbereidheid van de medewerkers groot, maar er zijn ook zorgen 
over de toekomst en de extra werkdruk. De medewerkers vinden het behoud van werk en inkomen het 
belangrijkst. Hierover is al een duidelijke afspraak gemaakt tussen het bestuur en de 
ondernemingsraden: alle medewerkers gaan over naar de nieuwe organisatie. Er vallen geen 
gedwongen ontslagen! 

De meest opvallende overeenkomst uit de raadpleging is dat het animo voor een ambtelijke fusie bij de 
medewerkers van alle vier BUCH gemeenten het kleinst is. Met daarbij de nuance dat wij de optie 
bestuurlijke fusie in de raadpleging wel hebben meegenomen. Dit is in onze ogen ook een 
samenwerkingsvariant. Toch gaan uw raden vanavond een besluit nemen over een ambtelijke fusie. 

Naast adviesrecht hebben de ondernemingsraden ook recht op informatie. In de tweede 
bestuursopdracht heeft u gekozen voor het uitwerken van verschillende vormen van samenwerken tot 
en met de ambtelijke fusie. Er is geen opdracht gegeven om een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Wij 
hebben het bestuur aangegeven dat wij verregaande samenwerking wenselijk en noodzakelijk vinden. 
Daarbij hebben wij geadviseerd dat een keuze voor een bestuurlijke fusie een beter en goedkoper 
alternatief is. Dit door eenvoud in besturing en uitvoering van werk. En de 15 miljoen euro die het 
gemeentefonds beschikbaar stelt als compensatie voor de frictiekosten. 

Zoals u heeft kunnen lezen in het advies van de ondernemingsraden schatten wij de kosten voor de 
ambtelijke fusie hoger en de potentiële besparingen lager in dan begroot. Meer kosten en minder 
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besparingen houdt in dat er weinig of geen middelen zijn voor de invulling van het “wenkend 
perspectief” en dus ook niet voor het investeren in de kwaliteit van de medewerkers. 
 

Belangrijk is ook dat de resultaten van samenwerken objectief gemeten kunnen worden. Zo wordt elk 
jaar duidelijk wat de effecten zijn geweest en of er bijgestuurd moet worden. Er is dus inzicht nodig in 
wat het de vier BUCH gemeenten op dit moment kost en opbrengt. Als basis hiervoor is u een nulmeting 
aangeboden. De ondernemingsraden hebben hun twijfels geuit over de zorgvuldigheid en methode 
waarmee deze nulmeting is gedaan. Wij hebben echter vernomen dat na de besluitvorming over een 
ambtelijke fusie deze gegevens niet worden gebruikt als referentie om toekomstige resultaten mee te 
vergelijken. Wij zien echter wel zeker het belang van zo’n meting als startpunt van een proces en 
daarmee de mogelijkheid om SMART te kunnen toetsen. 

Wij verzoeken uw raden daarom om de derde bestuursopdracht voor samenwerking tussen BUCH 
gemeenten aan te vullen met de volgende twee opdrachten: 

Actualiseer en stel de nulmeting zo op dat de resultaten en effecten van de ambtelijke samenvoeging 
kunnen worden gemeten en bijgestuurd op basis van de uitgangspunten. 

Ten tweede; breng een bestuurlijke fusie in kaart met kaders en uitgangspunten zoals gedaan is voor de 
andere samenwerkingsvormen in het overzicht dat u vorige week is gestuurd door de stuurgroep BUCH; 
Wij vragen u dit in het kader van de Wet op de ondernemingsraden. Wij adviseren u niet om voor een 
bestuurlijke fusie te kiezen of uw besluit van vanavond uit te stellen, wij zoeken alleen de argumenten 
om niet voor een bestuurlijke fusie te kiezen. Op dezelfde manier als is uitgewerkt voor de lichtere 
vormen van samenwerken. Met deze argumenten kan ik dan als medewerker duidelijk uitleggen 
waarom er niet voor een bestuurlijk fusie gekozen is. Dit is nu niet het geval!  

 

Namens de ondernemingsraden wens ik u veel wijsheid bij het nemen van het besluit vanavond. En 
tijdens de voor velen grootse verandering die nu ingezet gaat worden. 

Dank u voor uw aandacht. 

 


