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Beantwoording vragen gemeenteraad Castricum 
Stuurgroep BUCH, 13 mei 2015 

 
 
1. De directie rouleert om de twee jaar. Is dit een automatisme en is dat wel gewenst? 

 
De vier gemeentesecretarissen vormen gezamenlijk de directieraad. Eén van de leden van de 
directieraad wordt door het bestuur van Werkorganisatie BUCH benoemd tot algemeen directeur, in 
beginsel voor een periode van twee jaar. De benoeming tot algemeen directeur vindt plaats op basis 
van een extern geobjectiveerde beoordeling op grond van geschiktheid in relatie tot een opgestelde 
profielschets voor de rol van algemeen directeur Werkorganisatie BUCH.  
 
Na twee jaar kan de profielschets worden bijgesteld (omdat de Werkorganisatie in een andere fase 
van ontwikkeling is geraakt) en zal bezien worden welk lid van de directieraad het meest geschikt is 
in relatie tot de dan geldende profielschets. Roulatie is daarbij het uitgangspunt, maar geen 
automatisme. 
 
Voor alle helderheid de rol van algemeen directeur rouleert in beginsel tweejaarlijks, de directieraad 
als geheel blijft bestaan uit de vier gemeentesecretarissen. Het uitgangspunt bij de vorming van 
Werkorganisatie BUCH is te komen tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie die er ‘van, voor en 
door’ de vier gemeenten is. Dit principe suggereert een bepaalde mate van gelijkwaardigheid tussen 
de deelnemende gemeenten.  
 
 

2. Planning en control: is die in de vier gemeenten hetzelfde en kan die worden vervroegd? 
 
Iedere gemeente heeft zijn eigen planning en control cyclus. Voor wat betreft Werkorganisatie BUCH 
worden, overeenkomstig de planning- en controlcyclus, begroting, tussentijdse bestuursrapportages 
en rekening opgesteld ten behoeve van de informatievoorziening en bijsturing richting colleges en de 
gemeenteraden van vier iedere individuele gemeenten. De termijnen daarvoor worden verankerd in 
de GR-tekst. 
 
De planning- en controlcycli van de vier gemeenten zal in de inrichtingsfase verder uitgewerkt  
worden. Afstemming van de p&c-cycli (vorm en proces) tussen de individuele gemeenten is daarbij 
uit oogpunt van uniformiteit en daarmee efficiency wenselijk, maar zal ter besluitvorming bij de 
raden zelf komen te liggen. 
 
 

3. DVO: in hoeverre kunnen raden hiervoor kaders stellen? 
 
Werkorganisatie BUCH verandert niets aan de bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenteraden 
met betrekking tot het budgetrecht, de kaderstellende en controlerende rol. De gemeenteraad blijft 
in elke deelnemende gemeente het hoogste kaderstellende en controlerende orgaan. Om uitvoering 
te geven aan de programma’s van de gemeente sluiten de colleges meerjarige  
dienstverleningsovereenkomsten met Werkorganisatie BUCH. Hier worden afspraken over tenminste 
de kwantiteit en kosten van dienstverlening vastgelegd. Deze afspraken worden zodanig 
geformuleerd dat tussentijdse prestatiemeting en monitoring mogelijk is. De invloed van de 
gemeenteraad op de dienstverleningsovereenkomst volgt derhalve uit de kaderstellende rol en het 
budgetrecht van de gemeenteraad, uiteraard binnen de grenzen zoals met elkaar overeengekomen 
in de GR Werkorganisatie BUCH. 
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4. Het overheadpercentage is nu voorzien op 27%. Kan dat niet lager? Er zijn namelijk 
vergelijkbare gemeenten met lagere percentages. Zou je daar niet naar moeten streven? 
 

De exacte invulling van de taakstelling en herinvestering zal onderdeel vormen van een in aanloop 
naar 1 januari 2017 op te stellen plan van aanpak, specifiek gericht op de invulling van de taakstelling 
en daarmee ook op eventuele reductie in formatie, inclusief overhead. 
 
Het percentage overhead (management en ondersteuning) van de vier ambtelijke organisaties 
tezamen ligt momenteel rond de 35%. Kijkend naar benchmarks van ambtelijke organisaties van een 
omvang van ongeveer 700 fte/ 100.000 inwoners, zou een streefpercentage van 27% overhead op 
zijn plaats zijn. Dit betreft reductie in formatie van het aantal leidinggevenden en van 
ondersteunende functies. Van de circa 40 fte leidinggevenden in de vier ambtelijke organisaties, zal 
uitgaande van het gepresenteerde organisatiemodel bij aanvang van Werkorganisatie BUCH minder 
dan 30 fte terugkeren in een leidinggevende positie. Op termijn (2020) wordt beoogd de omvang van 
deze leidinggevende capaciteit nog verder terug te brengen.  
 
Dat laat onverlet dat bestuur en directie van Werkorganisatie BUCH voortdurend kritisch zullen 
blijven kijken naar de strikt noodzakelijk omvang van de overhead, mede gezien ontwikkelingen op 
het terrein van digitalisering en de potentiële efficiencyvoordelen als gevolg van uniformeren van 
werkprocessen tussen de vier organisaties. 

 
 

5. Hoe informeer je raden over de resultaten van de BVO en de daarbij behorende 
taakstellingen, bijvoorbeeld fte., vierkante meters e.d. 

 
Naast de reguliere informatievoorziening richting en controlemomenten door de gemeenteraden in 
het kader van de p&c-cyclus, is ook sprake van een inlichtingen- en verantwoordingsplicht van de 
leden van het bestuur van Werkorganisatie BUCH richting de gemeenteraden. Dit betreft dus ook 
informatie inzake de (tussentijdse) resultaten van Werkorganisatie BUCH. Zo moet het bestuur van 
Werkorganisatie BUCH de gemeenteraden alle door één of meerdere raden gevraagde inlichtingen 
verschaffen en kunnen de leden van het bestuur ter verantwoording worden geroepen door de 
gemeenteraden. Daarnaast staan de gemeenteraden de middelen ter beschikking conform de 
gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen om controle uit te oefenen op bestuurlijke en 
ambtelijke uitvoering en prestaties.  
 
Los van deze formele redenering is de stuurgroep voornemens om een klankbordgroep vanuit de vier 
raden ook na de besluitvorming van juni 2015 in stand te houden. De klankbordgroep zijn wij 
bestuurlijk als mooi gremium om periodiek de voortgang van de ontwikkeling van Werkorganisatie 
BUCH (in relatie tot de met elkaar bedachte en afgesproken kaders in het bedrijfsplan) te monitoren 
en bespreken. 

 
 
6. Biedt de huidige stemverhouding voldoende garanties voor onze inwoners? 

 
Het uitgangspunt bij de vorming van Werkorganisatie BUCH is te komen tot een gezamenlijke 
uitvoeringsorganisatie die er ‘van, voor en door’ de vier gemeenten is. Dit uitgangspunt vindt ook zijn 
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uitwerking ten aanzien van de stemverdeling. Het principe ‘van, voor en door’ suggereert een 
bepaalde mate van gelijkwaardigheid tussen de deelnemende gemeenten.  
Indien sprake is van ongelijkwaardigheid (bij gewogen stemverhouding) zal Werkorganisatie BUCH 
mogelijk voor de ene gemeente meer als ‘van, voor en door’ voelen, dan voor de andere gemeente. 
De gelijkwaardigheid komt aldus tot uiting in de stemverhouding binnen het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie, welke uitgaat van ‘één college, één stem’; gelijke stemverdeling.  
 
Belangrijk is te benadrukken dat de stemverhouding van toepassing is op vraagstukken die zich 
aandienen binnen het bestuur van Werkorganisatie BUCH, een bestuur dat primair gaat over de 
bedrijfsvoering van de Werkorganisatie. Voor wat betreft het formuleren en realiseren van de eigen 
lokale ambities en bestuurlijke opgaven blijven de gemeenteraden en colleges van de vier 
gemeenten zelf aan zet. Hierover legt elk college verantwoording af aan de eigen gemeenteraad. De 
gemeenteraden leggen op hun beurt verantwoording af aan de inwoners van de gemeente. De taken 
en verantwoordelijkheden van gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie veranderen niet 
als gevolg van de oprichting van Werkorganisatie BUCH. 
 
 
 


