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mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), dhr. J.A.M. Haring (GB), 
dhr. M. Halff (D66), mw. W. Grooeman (CDA), dhr. A., Hietbrink (GL), dhr. J. 
Houtenbos (VVD), dhr. R. Karels (KL),, dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. K. van 
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mw. K. Kindt (PvdA), mw. Luttik – Swart (KL) na plenair debat, dhr. J. Snijder 
(D66) 

 
agendapunt  0. Plenair Debat 

samenvatting 
besprokene 

Het verzoek van de OR platform om de nulmeting onderwerp van gesprek te 
laten zijn, wordt overgenomen en zal in de klankbordgroep aan de orde 
gesteld worden; de moties over de klankbordgroep worden door vele fracties 
afgewezen als niet nodig; het is nodig dat de datum van invoering van de fusie 
organisatie (1-1-2017) in de besluitvorming blijft bestaan, het is goed dat de 
notitie van de stuurgroep van 8 januari 2015 expliciet bij de besluitvorming 
wordt betrokken, geeft kaders en proces aan; achteraf betreuren sommigen 
dat de bestuurlijke fusie uitdrukkelijk niet is meegenomen in de 
bestuursopdracht voor de uitwerking van samenwerken – samen doen; er is 
geen weerstand om de rol van de raden en de griffies nader uit te werken in 
het bedrijfsplan., en de eventuele besparingen aan de raden voor te leggen. 
 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 
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besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
agendapunt  3. Beëdiging raadslid KIES Lokaal 

voorgesteld 
besluit 
 

Mevrouw C.M. (Tanny) Glas – de Raadt  toe te laten als raadslid van de 
gemeenteraad van  Bergen (NH).  

samenvatting 
besprokene 
 

De raad benoemt de leden Mw. Braak - van Kasteel, Dhr. Roem en Van Leijen 
en tot Commissie voor de geloofsbrieven.  
 
Mevrouw Braak – van Kasteell, voorzitter van de onderzoekscommissie deelt 
mede dat is vastgesteld, dat Mw. C.M. Glas – de Raadt voldoet aan de voor 
het raadslidmaatschap geldende vereisten en geen functies (ambten) 
vervullen die niet verenigbaar zijn met het raadslidmaatschap. 
 
De burgemeester leest hierna de tekst voor van de belofte voor..  
Mevrouw Glas – de Raadt  zegt: zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
Vergezeld van applaus en onder aanbieding van een boeket bloemen, 
feliciteert de burgemeester haar met haar benoeming tot raadslid. 
 
 

besluit 
 

Conform besloten.  

 
 
agendapunt  4. Voorstel betreft een besluit te nemen  op de implementatie van de 

ambtelijke fusieorganisatie en deze nader uit te laten werken in een 
bedrijfsplan. 

voorgesteld 
besluit 

1.Op basis van de ‘businesscase BUCH-gemeenten’, inclusief de daartoe 
behorende 
bijlagen A en B en met kennisname van het positieve advies van de vier 
ondernemingsraden, een besluit te nemen op de implementatie van de in de 
businesscase uitgewerkte samenwerkingsvariant C; de ambtelijke 
fusieorganisatie. 
 
2.Dat het implementatietraject de jaren 2015 en 2016 bestrijkt, teneinde dat 
formeel per 
1 januari 2017 de ambtelijke fusieorganisatie van start kan gaan. 
 
3. Het college de opdracht te verstrekken (‘derde bestuursopdracht’) om de 
periode tot 
aan het zomerreces van 2015 te benutten voor de nadere uitwerking van de 
ambtelijke fusieorganisatie in de vorm van een bedrijfsplan. De uitwerking 
daarvan 
moet plaatsvinden binnen de in de businesscase vastgelegde kaders en 
uitgangspunten en bevat een verdieping/uitwerking van (volgordelijk): 
a. het wenkend perspectief 2020; 
b. het dienstverleningsconcept; 
c. de sturingsfilosofie (politiek-bestuurlijke en ambtelijke grip en aansturing); 
d. het juridisch construct; 
e. de organisatiestructuur; 
f. de beoogde cultuur en werkwijzen; 
g. het huisvestingsconcept; 
h. de financiële gevolgen (verdieping van besparingen, incidentele lasten en 
verrekensystematiek/trekkingsrecht. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de 

bladzijde 2 van 5 
 



besparingen optimaal worden ingezet teneinde het wenkend perspectief te 
realiseren). 

 
samenvatting 
besprokene en 
ingediende teksten 

E.e.a. is uitvoerig in het plenaire debat aan de orde gekomen. 
De raad besluit de teksten van het amendement van CKeG en Vrije Lijst 
Castricum en de motie van de PvdA Uitgeest toe te laten ter besluitvorming. 
De motie van KIES Lokaal, CDA, PvdA, D66 overr de klankbordgroep wordt 
ingediend, ondanks de kennis dat die in geen van de drie andere raden is 
ingediend.  
Tekst amendement CKeG en Vrije Lijst over de besluitvorming: 
Overwegende dat:  
- de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hun colleges 
in maart 2014 een tweede bestuursopdracht hebben gegeven om door middel 
van verdiepend onderzoek vast te stellen welke samenwerkingsvariant de 
beste invulling geeft aan de 3K’s (Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten) met 
behoud van de 2 G’s (Gemeentelijke kleur en politiek-bestuurlijke Grip); 
 
Constaterende dat: 
- de stuurgroep BUCH in de definitieve versie van de Business Case d.d. 29 
oktober 2014 tot de conclusie komt dat variant C, de Ambtelijke Fusie, de 
beste invulling geeft aan de 3K’s en 2 G’s; 
- de colleges aan de Raden voorstellen om op 19 januari 2015 een 
onomkeerbaar besluit te nemen om variant C te gaan uitwerken in een 
Bedrijfsplan voor implementatie in de jaren 2015 en 2016; 
- de stuurgroep BUCH de raden op 8 januari 2015 door middel van een brief 
een toelichting heeft gegeven met betrekking tot de besluitvorming en 
procesgang inzake de BUCH-samenwerking. 
 
Besluit als volgt : 
Sub 1 tekstueel te wijzigen in: 
1. Op basis van de ‘businesscase BUCH-gemeenten’, inclusief de daartoe 
behorende bijlagen A en B en met kennisname van het positieve advies van 
de vier ondernemingsraden, een (zwaarwegend) principebesluit te nemen 
op de implementatie van de in de businesscase uitgewerkte 
samenwerkingsvariant C; de ambtelijke fusieorganisatie; 
Sub 2 te vervangen door: 
2. De toelichting van de stuurgroep BUCH d.d. 8 januari 2015 
onlosmakelijk deel te laten uitmaken van het (zwaarwegend) 
principebesluit over de ambtelijke fusie;   
Sub 3 ongewijzigd van toepassing te laten zijn. 
Als sub 4 toe te voegen: 
4. Te streven naar finale besluitvorming voor het zomerreces 2015, teneinde 
dat de ambtelijke fusieorganisatie van start kan gaan op de beoogde 
startdatum van 1 januari 2017. 
 
Tekst motie PvdA Uitgeest over opdrachtverlening bestuursopdracht: 

Het college de opdracht te verstrekken (‘derde bestuursopdracht’) 
om de periode tot aan het zomerreces van 2015 te benutten voor de 
nadere uitwerking van de ambtelijke fusieorganisatie in de vorm van 
een bedrijfsplan. De uitwerking daarvan moet plaatsvinden binnen de 
in bijlage 1 van de toelichting van de stuurgroep BUCH d.d. 8 januari 
en vastgelegde kaders en uitgangspunten en bevat naast de in het 
raadsbesluit genoemde punten een verdieping/uitwerking van 
(volgordelijk): 

 
a. een uitwerking over de wijze waarop de gemeenteraad, na 

ambtelijke fusie, zijn kaderstellende-, controlerende- en 
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volksvertegenwoordigende rol op locale wijze kan blijven 
uitoefenen;  

b. de inpassing en werkwijze van de griffie bij een gefuseerde 
ambtelijke organisatie; 

c. De besteding van de eventuele besparingen in juni 2015 ter 
besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. 

 
 
Tekst motie KL, PvdA, CDA, D66 over de klankbordgroep: 
Overwegende dat  
 
 - de voorgenomen Ambtelijke Fusie van de BUCH-gemeenten een proces is 
waarbij de raden betrokken willen zijn op een wijze de democratische 
legitimiteit van het proces waarborgt; 
  
- de Stuurgroep BUCH op 8 januari 2015 in haar ‘Toelichting op de 
besluitvorming en procesgang’ heeft voorgesteld om de gevraagde 
betrokkenheid te borgen door middel van een klankbordgroep; 
  
- deze klankbordgroep in dat geval een officiële status nodig heeft. 
 
-de voorwaarden is om per onderwerp met de klankbordgroep exact te 
inventariseren wat wel en wat niet deel uit gaat maken van de verduidelijking 
cq nadere uitwerking op de verschillende onderdelen. Daarbij is het de 
verwachting dat gedefinieerd en vastgelegd wordt welke onderdelen in 
besluitvorming komen voor de individuele raden en wanneer een onderdeel 
technisch gereed is om in besluitvorming te brengen. 
 
Verzoekt het college  
 
- een ervaren bestuurder te benoemen als externe voorzitter voor de 
bijeenkomsten van de klankbordgroep  
- de raden zelf de vertegenwoordigers te laten benoemen, waarbij ten 
behoeve van het draagvlak de voorkeur uitgaat naar een mix van coalitie en 
oppositie;  
- in overleg met de andere raden uniforme kaders te stellen voor de werkwijze 
en de verantwoordelijkheden van de klankbordgroep;  
- zo snel mogelijk na installatie van de klankbordgroep een  
inventarisatie te doen van onderwerpen die de rol en bevoegdheden van de 
raad aangaan en waarvoor nadere uitwerking gewenst is; 
 - een bestuurlijke planning voor de periode 19 januari – zomerreces 2015 vast 
te leggen in de relatie tussen stuurgroep, klankbordgroep en de raden;  
 
Desgevraagd (dhr. Van Leijen, GB) geeft de burgemeester aan dat aan de 
klankbordgroep de personele consequenties en de raakvlakken met de 
organisatiestructuur voorgelegd zal worden. 
 
De voorzitter geeft aan de het aannemen van de motie over de 
klankbordgroep, geen enkel gevolg zal hebben voor de rest van het proces. 
 

stemming Amendement: unaniem (20) aangenomen 
Geamendeerd besluit: unaniem (20) aangenomen 
Motie opdrachtverlening bestuursopdracht: Voor PvdA (1), CDA (2), KL (5), 
GB (3), GL (3), D66 (2); tegen CDA (1, Grooteman), VVD (3). De motie is met 
16 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 
Motie klankbordgroep: voor Pvda (1), CDA (3), KL (5), GB (3), D66 (3); tegen 
VVD (3), GL (3). De motie is met 14 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
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besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
 
agendapunt  9. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

De voorzitter sluit de vergaderingen wenst iedereen wel thuis.   

 
 
Bergen, 21 januari 2015 
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