
Bijlage bij de Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 juni 2015 
Teksten moties 

 
Agendapunt 3:  Toestemming aan 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 

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

2. MOTIE KWALITEITSVERBETERING 
 
 

Constaterende 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). 

 
 
 

Overwegende dat: 
 

--- 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). 



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; 

--- samen met een gremium uit de vier Gemeenteraden de KPI’s vast te stellen en 
kwaliteitsverbetering te monitoren ; 

--- 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 in de vorm van een overzichtelijk 
rapport aan te bieden, te beginnen met het zo spoedig mogelijk laten 
plaatsvinden van de 0---meting.  

 
 
 

En gaan over tot de orde van de dag.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  Motie Payrolling. 

 

In acht nemende: 
 

• De ambtelijke fusie naar 2017 van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo; 

• De voorbeeldfunctie van overheden op arbeidsrecht en sociaal 
arbeidsvoorwaardenbeleid op het gebied van de rechtspositie, ook bij het 
gebruik maken van de flexibele schil; 

 
Constaterende dat: 

 
• Signalen bekend zijn van bedrijven en overheden die gebruikmaken van 

‘payroll- ondermeningen’, die bedrijven en overheden ten dienste zijn met 
het leveren van werknemers; 

• Werknemers die een dienstbetrekking hebben via een payroll bedrijf een andere, 
minder beschermde en minder renderende rechtsbescherming genieten dan 
collega’s met een vast dienstverband; 

 
Overwegende dat: 

 
• Voor arbeid van beperkte duur en tijdelijke aard reeds mogelijkheden bestaan 

om gebruik te maken van detachering, uitzendbureau’s en inhuur ZZP’ers, de 
zogeheten ‘flexibele schil’; 

• Payrolling onwenselijke effecten heeft op de positie van werknemers, doordat zij 
geen pensioen opbouwen en geen aanspraak kunnen maken op 
vertegenwoordigende functies in de organisaties voor welke zij werkzaam zijn, 
zoals OR en Personeelscomissies; 

• Ook andere nadelen kleven aan payrolling, die het gevolg zijn van ongelijkheid 
in rechtspositie, niet opwegen tegen de voordelen, het creëren van een 
flexibele schil op het verkrijgen van werk; 

• Castricum opgeeft geen gebruik te maken van de diensten van payroll organisaties; 
 
Spreekt uit: 

 
• Afwijzend te staan tegenover ‘payroll’ constructies in de bedrijfsvoering 

van de Werkorganisatie BUCH; 
• De colleges in de vier gemeenten te verzoeken dat zij voor de Werkorganisatie 

BUCH hun arbeidsvoorwaardenbeleid harmoniseren, zodat er een sociaal 
arbeidsvoorwaardenbeleid ontstaat op het gebied van de rechtspositie, óók bij 
het gebruik maken van de flexibele schil. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Motie Besparings capaciteit 
 
 
Constaterende dat: 

 
- in de raadsvoordracht besluitvorming aangaande de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH wordt ingegaan 
op de bestemming van het besparingspotentieel; 

 
 

Overwegende dat: 
 

- voor de periode 2017 – 2020 er een besparingscapaciteit in de BUCH-
organisatie voorzien wordt die het mogelijk maakt jaarlijks extra in de 
werkorganisatie te investeren; 

 
- dat volgens het bedrijfsplan jaarlijks 60% van de gerealiseerde taakstelling 

structureel wordt geherinvesteerd in de ambtelijke organisatie; 
 

- hoewel op grond van het budgetrecht van de raden hierover jaarlijks een 
beslissing over zouden moeten nemen, hiermee kan worden ingestemd omdat 
hierdoor de BUCH-organisatie de mogelijkheid krijgt zich verder te 
ontwikkelen in de richting van het wenkend perspectief; 

 
- het evenwel geen blanco cheque dient te zijn. Daarom is het van belang dat 

tevoren wordt aangegeven waarvoor deze extra financiële impuls wordt 
aangewend en dat hierover achteraf verantwoording wordt afgelegd; 

 
- er na afloop van de startperiode van vier jaar er een expliciet besluit dient te 

worden genomen over de noodzaak deze extra bijdrage te continueren; 
 

- dit een besluit is dat door de raden van de deelnemende gemeenten op 
grond van hun budgetrecht dient te worden genomen; 

 
Draagt het college op te bewerkstelligen dat het bestuur van de Werkorganisatie 
BUCH: 

 
- via de colleges in 2020 op basis van een evaluatie een voorstel doet over 

beëindigen dan wel voortzetten van deze impuls na de eerste vier jaren; 
 

- in de periode 2017 – 2020 jaarlijks inzicht aan te Raad geeft waarvoor de begrote 
extra impuls voor het komende jaar zal worden aangewend 

 
- in de periode 2017 – 2020 jaarlijks aan de Raad een 

voortgangsrapportage te verstrekken waarin wordt ingegaan op: 
 

-de realisatie van het bezuinigingspotentieel; 
-de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van het ‘wenkend perspectief’ 
-de realisatie van de doelstellingen van het ‘wenkend perspectief’; 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 


	In acht nemende:
	Constaterende dat:
	Overwegende dat:
	Spreekt uit:

