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Geachte leden van de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, 

 

Woensdagavond 24 juni 2015 ligt het raadsbesluit voor om de colleges van B&W toestemming te verlenen de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH met elkaar aan te gaan, evenals het voorstel de notitie 

‘raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH: de rol van de vier griffiers’ vast te stellen. 

 

Op maandag 22 juni jl. zijn de moties aangekondigd, waarmee de gemeenteraden wensen, verzoeken of 

opdrachten verstrekken aan de colleges van B&W ten aanzien van het proces en de inhoud bij de verdere 

uitwerking van Werkorganisatie BUCH. 

 

Hieronder geeft de bestuurlijke stuurgroep BUCH u nog per motie enkele overwegingen mee, om te betrekken 

bij de indiening en de politieke behandeling van de moties.  

 

Motie: Algemeen Directeur 

 

Bergen:  KiesLokaal 

Uitgeest:   

Castricum: CKenG, Vrije Lijst 

Heiloo:  Heiloo2000 

 

De bestuurlijke stuurgroep BUCH zal haar ‘opvolger’: het bestuur in oprichting van Werkorganisatie BUCH, de 

opdracht meegeven in de lijn van deze motie (alle drie de aangedragen punten) te handelen bij de selectie, 

benoeming en eventuele herbenoeming voor de functie van algemeen directeur Werkorganisatie BUCH. 

 

Motie: Kwaliteitsverbetering 

 

Bergen:  KiesLokaal  

Uitgeest:  PvdA 

Castricum: CKenG 

Heiloo:  Heiloo2000 

 

De bestuurlijke stuurgroep BUCH onderschrijft dat Werkorganisatie BUCH haar prestaties en effecten daarvan 

op inwoners en ondernemers in de vier gemeenten moet meten, aan de hand van vooraf gedefinieerde pres-

tatie-indicatoren (kpi’s). Wij stellen in het bedrijfsplan voor dit te doen in 2016 (0-meting) en 2019 (1-me-

ting). Voor het bepalen van deze kpi’s wordt onder andere (maar niet uitputtend) gebruik gemaakt van instru-

menten als waarstaatjegemeente.nl, conform uw motie tot zover. 

 

Aan Gemeenteraden Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 

Afzender Bestuurlijke Stuurgroep 

Datum 23 juni 2015 

Betreft Bestuurlijke reactie naar aanleiding van aangekondigde moties raadsbesluit 24 juni 2015 
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De vraag is echter of de bepaling van de kpi’s via een apart te vormen Regiegroep vanuit de vier gemeentera-

den plaats zou moeten vinden. In onze beleving biedt het werken in dit proces met één politiek platform (de 

klankbordgroep) helderheid voor alle betrokkenen en zou dat het gremium moeten zijn om met elkaar tot 

concretisering van de kpi’s te komen. Waar wenselijk met betrokkenheid van de vier voltallige gemeentera-

den. Wij geven u derhalve in overweging om niet op te roepen tot de vorming van een separate Regiegroep, 

maar de klankbordgroep deze aanvullende opdracht mee te geven. Het bestuur i.o. zal in het najaar van 2015 

een discussienotitie over dit onderwerp naar de klankbordgroep versturen. 

 

Ook vragen wij uw aandacht voor het tijdstip waarop de 0-meting plaats moet vinden. Wij denken dat het té 

ambitieus is om nog in 2015 te komen tot een breed gedragen formulering van de kpi’s én daarop reeds een 

0-meting uit te voeren. Met name omdat de komende maanden veel aandacht nodig zal zijn om de start te 

maken met de inrichting van Werkorganisatie BUCH. Daarom ook gaat het bedrijfsplan uit van een 0-meting 

in 2016, zodat er ook voldoende tijd is om met een afvaardiging vanuit de gemeenteraden (klankbordgroep) 

de kpi’s te doordenken. Wij geven u in overweging om deze lijn in de planning te bekrachtigen. 

 

Tot slot vragen wij ten aanzien van deze motie uw aandacht voor de frequentie van rapportage over de pres-

taties. Een frequentie van drie keer per jaar lijkt ons erg hoog. Temeer omdat de prestaties op een aantal 

kpi’s jaarlijks zal worden geïnventariseerd. Kijkend ook naar de mogelijke ambtelijke capaciteit die een derge-

lijk hoge frequentie vraagt, geven wij u in overweging de frequentie te stellen op één tot maximaal twee keer 

per jaar, met ingang van 1 januari 2017. 

 

Motie: Bestuurlijke fusie 

 

Bergen:    

Uitgeest:   

Castricum: Vrije Lijst 

Heiloo:   

 

Wij vragen uw aandacht voor de impact die een dergelijk onderzoekstraject zal hebben op politiek, bestuur-

lijke en ambtelijke capaciteit in een periode waarin we alle aandacht nodig hebben voor inwoners, onderne-

mers en instellingen in de vier gemeenten, naast het doorlopen van de inrichting van de ambtelijke fusieorga-

nisatie. Wellicht ten overvloede maar de huidige opdracht van de gemeenteraden was om te komen tot een 

ambtelijke organisatie en dat ligt nu aan u voor. 

 

Motie: Payrolling 

 

Bergen:  GroenLinks  

Uitgeest:  UitgeestLokaal 

Castricum: Vrije Lijst, SP 

Heiloo:  --- 

 

In de vier gemeentelijke organisaties en ook in Werkorganisatie BUCH wordt gewerkt met een flexibele schil. 

Een schil die vooral incidenteel wordt ingevuld met detacheringsconstructies en zzp’ers. Toepassing van pay-

rolling is op dit moment bij een gemeente aan de orde. In de inrichtingsfase van Werkorganisatie BUCH zal 

onderzoek worden gedaan naar het vanaf 2017 niet meer inzetten van deze constructie. 

 

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is reeds in gang gezet en zal met ingang van 1 januari 2017 in 

werking treden voor Werkorganisatie BUCH. Ofwel, conform uw motie, hebben alle medewerkers van Werkor-

ganisatie BUCH een gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaardenregeling. 
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Motie: Besparingscapaciteit 

 

Bergen:  PvdA, D66, KiesLokaal 

Uitgeest:  CDA, D66, Progressief Uitgeest 

Castricum: PvdA, CDA, SP 

Heiloo:  VVD, CDA 

 

Wij onderschrijven de lijn in deze motie van harte. De programmamanager bedrijfsvoering binnen Werkorga-

nisatie BUCH krijgt ook expliciet de opdracht mee om een plan van aanpak te ontwikkelen voor realisatie van 

de taakstelling enerzijds en de herinvestering ten behoeve van het wenkend perspectief anderzijds. Dit plan 

en de verantwoording daarover zal via de lijn van directieraad, bestuur Werkorganisatie en individuele colle-

ges van B&W ook aan de gemeenteraden worden voorgelegd, ter informatie en eventuele zienswijzen als on-

derdeel van de begroting en rekening. Wij geven u in overweging om naar aanleiding van het plan van aan-

pak niet te gaan meesturen in de bedrijfsvoering van Werkorganisatie BUCH, maar vooral achteraf te oorde-

len over de prestaties in relatie tot de motie ‘kwaliteitsverbetering’. 

 

Motie: ICT 

 

Bergen:  ---  

Uitgeest:  CDA, D66, Progressief Uitgeest 

Castricum: VVD, CDA 

Heiloo:  VVD, CDA 

 

De samenwerking op ICT-gebied tussen de vier gemeenten krijgt steeds meer vorm. Onderdeel daarvan is 

een transitieplan voor de voorliggende inrichtingsfase BUCH.  Wij stellen voor om in september 2015 een 

thema-avond inzake de samenwerking op ICT-gebied te organiseren: waar staan de vier gemeenten ten op-

zichte van ICT en wat zijn mogelijke ontwikkelrichtingen? De hoofdlijnen van het transitieplan zal op een na-

der moment aan de gemeenteraden aangeboden kunnen worden. Het exacte moment van aanbieden is daar-

bij mede nog afhankelijk van bestuurlijke overeenstemming, maar dit zal ergens in het najaar van 2015 lig-

gen. Wij geven u derhalve in overweging in uw motie de datum van 1 oktober ‘af te zwakken’ naar ‘najaar 

van 2015’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stuurgroep BUCH 


