
	  	  	   	   	  
	  
	  

MOTIE	  ALGEMEEN	  DIRECTEUR	  AMBTELIJKE	  ORGANISATIE	  
	  
	  
De	  Gemeenteraad	  van	  Castricum,	  in	  vergadering	  bijeen	  op	  24	  juni	  2015,	  	  
	  
Gelezen	  het	  Bedrijfsplan	  voor	  de	  ambtelijke	  fusie	  van	  de	  BUCH	  gemeenten,	  
	  
Gehoord	  de	  beraadslaging	  tijdens	  de	  gezamenlijke	  vergadering	  op	  20	  mei	  2015,	  
	  
	  
Overwegende	  dat:	  
	  

-‐ er	  per	  1	  januari	  2017	  een	  nieuwe	  organisatie	  ontstaat	  met	  700	  FTE’s;	  
-‐ aan	  deze	  nieuwe	  organisatie	  hoge	  eisen	  worden	  gesteld	  ten	  aanzien	  van	  

verminderde	  Kwetsbaarheid,	  verlaagde	  Kosten	  en	  verbeterde	  Kwaliteit;	  
-‐ de	  Algemeen	  Directeur	  deze	  ambities	  van	  Raden	  en	  Colleges	  dient	  te	  realiseren	  

door	  een	  adequate	  aansturing	  van	  management	  en	  medewerkers;	  
-‐ er	  gezien	  de	  omvang	  van	  de	  nieuwe	  organisaties	  en	  het	  fusieproces	  daartoe	  voor	  

de	  functie	  van	  Algemeen	  Directeur	  specifieke	  competenties	  nodig	  zijn;	  
-‐ de	  Ondernemingsraad	  zich	  in	  haar	  advies	  in	  vergelijkbare	  bewoordingen	  heeft	  

uitgelaten;	  
-‐ het	  Bedrijfsplan	  in	  de	  passages	  6.2.d	  en	  6.2.e	  uitspraken	  doet	  over	  geschiktheid,	  

ontwikkeling	  en	  benoeming,	  maar	  hierin	  ruimte	  overlaat	  voor	  vrije	  interpretatie.	  	  
	  
	  
Draagt	  het	  College,	  en	  daarmee	  het	  Bestuur	  van	  de	  Werkorganisatie	  BUCH,	  op:	  
	  

1. Bij	  de	  benoeming	  van	  de	  Algemeen	  Directeur	  niet	  het	  automatisch	  rouleren,	  zoals	  
bedoeld	  in	  passage	  6.2.f,	  als	  uitgangspunt	  te	  nemen	  maar	  de	  geschiktheid	  van	  
kandidaten	  in	  relatie	  tot	  de	  opgestelde	  profielschets;	  

2. De	  Raad	  te	  garanderen	  dat	  fusieorganisatie	  steeds	  zal	  worden	  aangestuurd	  door	  
de	  beste	  kandidaat,	  waarbij	  roulatie	  tot	  de	  mogelijkheden	  behoort	  wanneer	  
meerdere	  kandidaten	  over	  vrijwel	  gelijke	  competenties	  beschikken	  –	  zulks	  
tweejaarlijks	  ter	  beoordeling	  van	  het	  Bestuur;	  

3. Bij	  vertrek	  van	  een	  van	  de	  huidige	  vier	  gemeentesecretarissen	  voorafgaand	  aan	  
de	  totstandkoming	  van	  de	  Werkorganisatie	  de	  strekking	  van	  deze	  motie	  direct	  te	  
betrekken	  in	  de	  procedure	  van	  zijn	  of	  haar	  vervanging.	  

	  
	  
En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  
	  
De	  fracties	  van	  CKenG	  	  


