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Tijdens de commissiebehandeling van het raadsbesluit dat 24 juni 2015 voorligt in de vier gemeenteraden, 

zijn in de gemeente Bergen de onderstaande vragen naar voren gekomen. De schriftelijke beantwoording van 

deze vragen treft u aan in dit memo, dat onder de raadsleden van de vier gemeenten wordt verspreid. 

 

 

Zitten de huisvestingskosten in de taakstelling?  

 

Werkorganisatie BUCH wordt belast met een financiële taakstelling van 10% ten opzichte van de totale 

begrotingsomvang van Werkorganisatie BUCH per 1 januari 2017. De begroting van de werkorganisatie bevat 

loonkosten/personeelslasten, huisvestingslasten, facilitaire kosten en I&A-lasten. Het is aan bestuur en 

directieraad van de werkorganisatie om te bezien op welke onderdelen van de begroting deze taakstelling in 

de loop der tijd wordt geëffectueerd. Dat kán dus op alle vier voornoemde de begrotingsposten zijn. Een en 

ander zal worden vastgelegd in een plan van aanpak voor realisatie van de taakstelling. 

 

 

Wat gebeurt er met de taakstelling op personeel van Bergen? Castricum heeft al drie ton algemene taakstel-

ling ingeboekt, hoe verhoudt zich dat tot de personele taakstelling van Bergen voor 2017-2018? 

 

De vier gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat huidige taakstellingen in de eigen begroting ook ‘in 

eigen huis’ worden opgelost.  

 

Tot 1 januari 2017 komen gerealiseerde taakstellingen op de eigen individuele ambtelijke organisatie ook ten 

gunste van de eigen gemeentelijke begroting. De inbreng in de begroting van Werkorganisatie BUCH neemt 

daarmee af. Ook de mate waarin eventuele begrotingsoverschotten terugvloeien naar de individuele gemeen-

telijke begroting neemt met dat deel af. 

 

Vanaf 1 januari 2017 vloeit jaarlijks 40% van de gerealiseerde taakstelling op de exploitatie van Werkorgani-

satie BUCH terug naar de individuele gemeentelijke begrotingen, naar rato van de inbreng. Deze middelen 

kunnen gelden: 

a. Ter dekking van de gemeentelijke bijdragen aan de incidentele middelen (project- en frictielasten). 

b. Ter dekking van de (eventueel) in de gemeentelijke begrotingen opgenomen taakstellingen op de 

bedrijfsvoering in de jaren 2017 en verder. 

c. Als direct financieel voordeel als gevolg van de samenwerking. 

 

 
  

Aan Gemeenteraden Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 

Afzender Bestuurlijke Stuurgroep 

Datum 18 juni 2015 

Betreft Beantwoording vragen gemeenteraad Bergen 
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Worden begrotingswijzigingen aan de raad voorgelegd en vanaf welk bedrag? 

 

De gemeenteraden kunnen invloed gaan uitoefenen op de begroting van Werkorganisatie BUCH. Een 

begroting die enkel bestaat uit bedrijfsvoeringslasten, zijnde de loonkosten van de medewerkers, facilitaire en 

huisvestingskosten en kosten op het gebied van Informatisering & Automatisering. Zie ook hoofdstuk 9, 

waarin de financiële gevolgen van de ambtelijke samenwerking uiteengezet worden. Over deze begroting 

ontstaat met de vorming van Werkorganisatie BUCH wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In het 

bestuur van Werkorganisatie BUCH zal met elkaar overeenstemming moeten worden bereikt over de opbouw 

en omvang van deze begroting. De individuele raden kunnen vervolgens invloed uitoefenen op de concept 

begroting door middel van het indienen van zienswijzen. 

 

 

In de eerdere stukken werd gesproken over een besparingspotentieel van 7,5% zijnde 14,8 miljoen euro. Nu 

is sprake van een besparingspotentieel van 2,5%, zijnde 5,3 mln. euro. Waarom is dit aangepast en waar is 

dat besloten? 

 

De vraagsteller heeft de betreffende stukken onjuist geïnterpreteerd. In de businesscase – voorgelegd aan de 

raden 19 januari 2015 – werd gesproken over een besparingspotentieel in een bandbreedte van 7,5% - 

12,5% op de begroting van Werkorganisatie BUCH. Conform het bijlagenboek A dat onderdeel uitmaakte van 

deze businesscase, zie onderstaande pagina uit het bijlagenboek, is het besparingspotentieel EUR 4.056.053 

mln. structureel. Ofwel, met ingang van 2020 het jaarlijks bedrag dat bespaard wordt. 

 

 

 

De vraagsteller heeft de regel ‘besparingspotentieel (7,5%) in deze opgeteld, resulterend in een cumulatieve 

besparing als gevolg van de samenwerking over de periode 2015 – 2020 van EUR 14.872.195 mln. 

 

In het bedrijfsplan zoals dat voorligt op 24 juni, als onderligger bij de GR-tekst, wordt gesproken over een 

taakstelling van 10%. Deze taakstelling betreft dus uiteindelijk het gemiddelde uit de eerder in de business-

case gehanteerde bandbreedte van 7,5% tot 10%. Onderstaande figuur betreft een kopie van bijlage H bij 

het bedrijfsplan: 
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Uit deze detailbegroting blijkt een taakstelling van 10%, zijnde 2,5% per jaarschijf over de periode 2017 tot 

en met 2020. Met ingang van 2020 is daardoor sprake van een structurele besparing op de begroting van 

EUR 5.259.242. 

 

Als we hierbij de redenering van de vraagsteller ophouden dan betreft het ‘besparingspotentieel (10%) in 

deze cumulatief genomen als gevolg van de samenwerking over de periode 2017 – 2020 van EUR 13.148.104 

mln. 

 

De ‘lagere’ omvang van het besparingspotentieel (verschil 14.9 mln. versus 13.1 mln.) wordt veroorzaakt 

doordat in het bedrijfsplan is uitgegaan van een effectuering van het besparingspotentieel per startdatum van 

Werkorganisatie BUCH (2017) en niet – zoals in de opzet van de businesscase gedaan – met ingang van 

2015. Een en ander zoals besproken in de bestuurlijke stuurgroep en de klankbordgroep. 

 

 

Waarom is gekozen voor twee leidinggevende lagen, is dit niet te veel? 

 

Onder de directieraad zal een managementlaag van ‘programmamanagers’ worden gecreëerd, deze leidingge-

venden dragen enerzijds eindverantwoordelijkheid voor het hen betreffende domein en anderzijds zijn zij 

‘trekker’ van een nader te definiëren (inhoudelijk en domeinoverstijgend) programma. De omvang van de do-

meinen varieert van 55 tot circa 200 formatieplaatsen. Een dergelijk omvang legitimeert een managementlaag 

onder de programmamanagers: de teammanagers die teams van circa 30 tot 40 fte onder hun aandacht heb-

ben. Een organisatie die komt vanuit een ingrijpend veranderproces en een omvang van circa 700 fte kent, 

rechtvaardigt het in onze ogen te starten met twee managementlagen. Echter, in de ‘doorkijk op het organi-

satiemodel 2020’ is aangegeven dat we waar mogelijk op termijn de managementcapaciteit zullen reduceren 

en komen tot een grotere mate van zelfsturing van de teams binnen de organisatie.  
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Er staat in de financiële documenten iets over de uitstroom van personeel, maar toch blijven de loonkosten 

tot en met 2020 gelijk. Hoe kan dat? 

 

Wij kunnen begrijpen dat u tabel H uit het bijlagenboek (zie kopie zoals hiervoor opgenomen) bij het bedrijfs-

plan zodanig heeft geïnterpreteerd dat sprake lijkt van gelijkblijvende loonkosten (personeelskosten en perso-

neelsgerelateerde budgetten), alsmede gelijkblijvende overige kostensoorten (huisvesting, I&A, facilitair en 

overig). 

 

De presentatie van de tabel geeft echter aan dat over de totaal begroting van Werkorganisatie BUCH een 

taakstelling van 10% zal worden toegepast, te realiseren in vier jaren vanaf de start. Het is aan bestuur en 

directieraad om nader invulling te geven aan de kostensoorten waarop deze taakstelling geëffectueerd gaat 

worden. Daarom is in de presentatie van de tabel deze taakstelling over het totaal berekend en zijn niet de 

afzonderlijke begrotingsposten met in totaal 10% teruggebracht. Het blijft dus in de praktijk zeer goed moge-

lijk dat de omvang van de loonkosten zal afnemen, mede gezien de te verwachten uitstroom van personeel. 

 

 

 


