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   Afspraken Raadswerkgroep Financiën BUCH  22 juni 2016  

Gemeentehuis Uitgeest    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----   

Aanwezige raadsleden:   

Bergen : Michel Smook en Jan Houtenbos    

Uitgeest : Thom van Son    

Heiloo: Dick Bergmans  

Castricum: Dave van Ooijen   

Afwezig : Hans van Halem  (H), Mariska El Ouni (C) Mike Zuurbier (U)  

   

Griffiers: Vera Hornstra (VZ – Castricum) en Gerda Beeksma (Heiloo)    

DR & Bouwteam Control en Advies:  

Ron Suanet (Castricum), Jan Belleman (Bergen) en Theo Bremer  (Castricum)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------   

1. Opening, mededelingen en agendavaststelling  
 Afwezigen : Hans van Halem, Mariska El Ouni en Mike Zuurbier. 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

    

2. Afsprakenlijstje 25 mei 2016   

Vastgesteld.   

Men verzoekt de komende verslagen  

bondiger te maken. 

    

3. Vervolgbespreking harmoniseren financiële verordeningen en bijbehorende documenten 
 

Art 212 GW verordening 
Naar aanleiding van de bespreking van 25 mei jl. is een voorstel gemaakt voor een nieuwe verordening 212 
GW.  (Zie : bijlage 2, meest recente versie van 16 juni 2016).  

 

 De discussie spitst zich toe op de artikelen 5 en 7 : het al dan niet harmoniseren van budgetgrenzen 
(welk deel is aan de colleges en waarvoor moet (vooraf/achteraf) toestemming gegeven worden door de 
raden). Uit de discussie in de raadswerkgroep blijkt nu nog dat de culturen op dit gebied behoorlijk 
variëren binnen de BUCH. Harmonisatie lijkt nu nog niet haalbaar. De raadswerkgroep is van mening 
dat dit een politieke afweging zal zijn en dat dat niet tot de taak van de raadswerkgroep behoort. De 
werkgroep is het eens over de rest van het tekstvoorstel.  
Dat betekent dat de efficiëntie zoals gewenst door de ambtelijke organisatie nog niet helemaal wordt 
gehaald. Opgemerkt wordt dat dit aspect de “couleur locale” betreft.  

 In het raadsvoorstel zal worden gemeld dat na ongeveer een jaar een evaluatie zal worden gedaan en 
dan zal nagegaan worden of de bedragen alsnog geharmoniseerd kunnen worden. Dit loopt dan via de 
colleges.  

 Bij artikel 6 lid 4 vraagt Dave van Ooijen om een extra punt op te nemen, namelijk voortgang 
organisatie. Dit voorstel heeft geen draagvlak binnen de werkgroep. Gesuggereerd wordt dat Castricum 
dit zelf op kan nemen als beleidsspeerpunt., dan wordt dat in de tussentijdse rapportages opgenomen.  

 
CONCLUSIE : Er komt in september a.s.  een voorstel naar de raden voor een geharmonieerde 
verordening 212 qua methodiek, maar voorlopig blijven de budgetgrenzen nog zoals ze nu op vier 
verschillende niveaus worden gehanteerd binnen de BUCH.   
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Nota activabeleid 

 Deze nota’s zijn nagenoeg uniform op dit moment. 

 Bespreking uitgangspunt 13 (pagina 7) “enkelvoudige investeringen tot 10.00 euro worden niet 

geactiveerd “. 

CONCLUSIE : bedrag van 10.000 Euro is akkoord. 

 ACTIEPUNT : men gaat na of afschrijvingstermijnen op termijn ook te harmoniseren zijn.  Het grote 

verschil in die bedragen zit in het wegenonderhoud en de riolering.   

 

CONCLUSIE : het voorstel voor een geharmoniseerd activabeleid komt in september naar de raden. 

 

- Art 212 BUCH werkorganisatie (ter kennisname)  

CONCLUSIE : wordt voor kennisgeving aangenomen.  

   
4. Gevolgen aanpassen BBV voor programmabegroting  

BESPREKING :  

 Per programmaonderdeel worden verplichte indicatoren opgenomen met cijfers per gemeente. 

 In de programmabegroting 2017 wordt nog geen uitgebreide analyse gemaakt. 

 Het is verplicht per programma de verbonden partijen op te noemen.  

 

5. Stand van zaken aanbesteding accountant  

Het aanbestedingstraject accountant heeft een kleine vertraging opgelopen, zoals via de mail is toegelicht 
en besproken. Dit omdat de publicatie via Tendernet om technische redenen een paar dagen niet 
inzichtelijk is geweest. Om juridische problemen te voorkomen is i.o.m. de raadswerkgroep de termijn van 
publicatie en inschrijving verlengd.  De planning is ruim genoeg; de benoeming van de accountant door de 
vier raden zal tijdig kunnen plaatsvinden.  

Voor data waarop beoordeling en selectie van de accountant worden besproken, worden de afgevaardigde 
raadsleden rechtstreeks benaderd door Bernadette Slijkerman (Uitgeest)  

  

6. Wvttk  

In september 2016 zal een  pakket aan harmonisatievoorstellen worden aangeboden aan de vier raden. 

(o.a. Verordeningen 212, Treasury statuut, Nota activabeleid, Nota Reserves en voorzieningen). Hiermee is 
dan een groot deel van de kaderstelling geregeld in het najaar van 2016. 

Het Treasury statuut en de Nota R&V zijn nu al voor een groot deel uniform. De set met voorstellen worden 
daarom via de mail rondgezonden.  

 
AFSPRAAK : Mocht er aanvullend behoefte zijn aan een bijeenkomst van de raadswerkgroep, dan wordt 
deze georganiseerd.  

 

7. Sluiting  

De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.   

  
  

Verslag: GB   


