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Groen-Bruschke (GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. M. Halff (D66), dhr. J. 
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dhr. K. van Leijen (GB), ), mw. F. Ouëndag (GL), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. 
M. Smook (KL). 

 
 
agendapunt  0. Plenair debat 

samenvatting 
besprokene 

Complimenten voor het proces en de uitkomst, dank voor de begeleiding en 
de inzet van alle betrokkenen bij dit proces, de raden zijn goed gehoord. 
Er is goede hoop dat na 4 jaar voldoende ambities zijn waar gemaakt. De 
nabijheid bij de burgers en de coleur locale lijken gewaarborgd. 
Een discussie over een bestuurlijke fusie is vooralsnog niet aan de orde, 
wellicht een item in de volgende raadsperiode?. 
 Moties over de Algemeen Directeur (1), Kwaliteitsverbetering (2), Bestuurlijk 
Fusie (3), Payrolling (4), Besparings capaciteit (5) en ICT komen aan de orde, 
in relatie tot de bestuurlijke reacties er op. 
Motie 5 wordt gezien als kaderstellend en invulling van het budgetecht. 
Vanuit de Stuurgroep wordt aangegeven dat de volgorde bij ICT processen is 
eerst beschrijving van de werkprocessen en opstellen van de ambities daarbij, 
daarna pas keuze van de ICT systemen (inrichtingsplan). 
De moties 1 en 6 worden gezien de bestuurlijke reacties en de toelichtingen 
ingetrokken. Motie 3 wordt alleen in Castricum ingediend, de overige moties in 
al de 4 raden. 
 
Brede instemming en tevredenheid met notitie van de griffiers. 
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agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door. 

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt  3. Voorstel betreft het college toestemming 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 

voorgesteld 
besluit 
 

1. Het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkorganisatie BUCH aan te gaan tussen de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo.  

2. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 'Samen, maar toch apart', dat 
uitgangspunten en kaders bevat voor het inrichten van de 
Werkorganisatie BUCH. 

3. Een bestemmingsreserve in te stellen onder de naam Transitiekosten 
BUCH en deze reserve te voeden door een eenmalige uitname uit de 
algemene reserve van € 1.001.722,-. 

4.  Het college te mandateren om uitgaven uit deze reserve te doen.  
5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
 

samenvatting 
besprokene en 
ingediende teksten 
 

De raad besluit de in het plenaire debat ingediende moties toe te laten tot de 
besluitvorming (zie bijlage bij deze besluitenlijst). 
 
Motie 2: Kwaliteitsverbetering 
Motie 4: Payrolling 
Motie 5: Besparings capaciteit 
 
Bij motie 2 geeft Mw. Luttik – Swart (KL) aan  dat zij graag zag bevestigd dat 
de volgorde van het verbeterproces als volgt is: beschrijven werkprocessen, 
opstellen KPi’s, keuze ICT. De voorzitter bevestigd dat. 
 
Dhr. Zeiler (GB) verklaart dat zijn fractie tegen het voorstel zal stemmen 
gezien de vele onzekerheden bij de uitvoering van dit besluit. 
 

stemming Besluit: voor PvdA (2), CDA (3), KL (5), VVD (3), GL (2), D66 (3); tegen GB(1). 
Het besluit is met 18 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. 
 
Motie 2: Voor: PvdA (1),CDA (3), KL (5), D66(3); tegen PvdA (1), GB (1), VVD 
(3), GL (2). DE motie is met 12 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. 
Motie 4: Voor PvdA (2), GL (2), D66 (1); tegen CDA (3), KL (5), GB (1), VVD 
(3); D66 (2). De motie is met 5 stemmen voor en 14 tegen verworpen. 
Motie 5: Voor PvdA (2), CDA (3), KL (5),, VVD (3), GL (2), D66(3); tegen (GB 
(1). De motie is met 18 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. 
 

besluit 
 

De raad heeft conform besloten. 
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agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van de notitie “raadsondersteuning 

 bij ambtelijke fusie BUCH de rol van de vier griffies” 
voorgesteld 
besluit 

1.  De notitie “Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH, de rol van de 
 vier griffies” over de rol van de griffies vast te stellen, waarbij de 
 volgende uitgangspunten gelden voor de raadsondersteuning in BUCH-
 verband vanaf 2017:  

a. De vier autonome gemeenteraden moeten bij de BUCH-
samenwerking kunnen rekenen op kwalitatief goede 
raadsondersteuning. 

b. De bedrijfsprocessen van de BUCH-organisatie en die van de griffies 
sluiten goed op elkaar aan. Waar mogelijk worden processen 
geharmoniseerd. 

c. De raden nemen een autonome positie in; er moet ruimte zijn voor 
maatwerk voor de afzonderlijke raden. 

d. De griffies van de BUCH-gemeenten werken intensief samen.   
e. Gestreefd wordt naar het verhogen van de kwaliteit van de 

dienstverlening en het verlagen van de kwetsbaarheid van de 
griffies.  

f.  Voor de raadsondersteuning in de vorm van advies, bijstand en 
facilitair moet door de vier griffies een dienstverleningsovereenkomst 
worden afgesloten met de ambtelijke fusie organisatie. 

g. Er wordt een vervangingspool voor griffiers ingesteld voor incidentele 
vervanging.  
De griffiers worden in alle BUCH-raden als plaatsvervangers 
benoemd. 

h. De griffies hebben een rol bij de ontwikkelingen in de relatie tussen 
burger en overheid (het Wenkend perspectief) en een rol als 
aanspreekpunt namens de gemeenteraad voor de samenleving. 

2.  De notitie aan te bieden aan de gemeentesecretarissen, zodat deze 
 betrokken kan worden bij de verdere uitwerking van het bedrijfsplan 
 ambtelijke organisatie BUCH. 

samenvatting 
besprokene 

Is reeds in het plenaire debat aan de orde gekomen. 

stemming Het besluit is unaniem (19) aangenomen 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
 
agendapunt  5. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering 

 
 
agendapunt  0. Afsluiting plenair debat, na de 4 raadsvergaderingen 

 
samenvatting 
besprokene 

De voorzitter van de stuurgroep memoreert het historische karakter van het 
besluit tot ambtelijke fusie van vier gemeenten, uniek in Nederland, het is 
vooral een besluit voor samen gaan om uiteindelijk ons (de gemeenten) zelf te 
kunnen blijven. 

 
 
Bergen, 25 juni 2015.  
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