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AGENDAPUNTNUMMER 
invullen door griffier 

4. Toestemming aan het t het college te verlenen de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH aan 
te gaan, kennis te nemen van het bedrijfsplan “samen, 
maar toch apart” en de daarbij behorende 
begrotingswijziging vast te stellen 
 

Onderwerp Kwaliteitsverbetering 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 24 
juni 2015  

Constaterende dat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overwegende dat 
 

 

- zowel in de uitgangspunten voor de ambtelijke fusie in 
BUCH-verband als in het Bedrijfsplan verbetering van 
Kwaliteit als belangrijk doel wordt gepresenteerd; 

- De Stuurgroep voorstelt om jaarlijks 60% van de 
gerealiseerde taakstelling te herinvesteren in 
verbetering van Kwaliteit; 

- Het Bedrijfsplan spreekt over een 0-meting ‘uit te 
voeren een jaar voorafgaand aan de start van de 
Werkorganisatie’ (is 2016) en een evaluatie te doen 
nadat de Werkorganisatie twee jaar functioneert 
(wordt medio 2019).  
 

- er tijdens de bijeenkomsten met de Klankbordgroep 
herhaaldelijk over het meetbaar maken van Kwaliteit is 
gesproken; 

- dit niet heeft geleid tot concrete doelstellingen en 
evenmin tot een set (KPI-) instrumenten waarmee de 
kwaliteitsmetingen zullen gaan plaatsvinden; 

- verbetering van kwaliteit zichtbaar zou moeten zijn 
voor de inwoners van de BUCH-gemeenten;  

- de aandacht van de organisatie in 2016 in belangrijke 
mate uit zal gaan naar de fusie, wat mogelijk van 
invloed kan zijn op de kwaliteit tijdens de ‘0-meting’;  

- de Raden van de BUCH-gemeenten nog tijdens de 
huidige Raadsperiode in staat moeten worden gesteld 
om zich een oordeel te vormen over de wijze waarop de 
fusie is verlopen en de nieuwe organisatie in termen 
van kwaliteit functioneert; 

- de Raden van de verschillende gemeenten op grond van 
de Couleur Locale de vrijheid moeten hebben om in 
beleidsrijke domeinen af te wijken van de ‘grote 
gemene deler’ (twee mogelijkheden: een hoger 
ambitieniveau als uitgangspunt waarbij meerkosten 
worden geaccepteerd of  lagere kosten als uitgangspunt 
waarbij een lager ambitieniveau wordt geaccepteerd). 

 
 
 



 
Conclusie 
 

 
 

 
 
Draagt het College, en daarmee het Bestuur van de 
Werkorganisatie BUCH,  op: 
 

- voor de meting van kwaliteitsverbetering gebruik te 
maken van de instrumenten die beschikbaar zijn, zoals 
– maar niet beperkt tot - de website 
www.waarstaatjegemeente.nl; 

- vanuit de vier Gemeenteraden een Regiegroep Kwaliteit 
(i.p.v. klankbordgroep) in te stellen ten behoeve van het 
bepalen van de KPI’s en het monitoren van de 
kwaliteitsverbetering; 

- als uitgangspunt te nemen dat in 2017 de kwaliteit van 
de thans best presterende BUCH-gemeente per item de 
norm moet zijn voor de overige drie gemeenten en 
daarmee voor de fusieorganisatie 

- hiervan alleen af te wijken indien de Raad voor 
specifieke KPI’s heeft besloten tot een aanpassing van 
het ambitieniveau; 

- de Raad de gevraagde informatie periodiek (min. 3 keer 
per jaar) in de vorm van een overzichtelijk rapport aan 
te bieden, te beginnen met een 0-meting in 2015.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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