
    

werkgroep financiële aspecten in BUCH-verband   
Afspraken 17 januari 2017    

Gemeentehuis Heiloo   18.30- 19.45 uur   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------  

Aanwezige raadsleden:    

Bergen :  Jan Houtenbos     

Uitgeest : Thom van Son en Mike Zuurbier  

Heiloo: Dick Bergmans  en Hans van Halem   

Castricum: Dave van Ooijen    

Afwezig :  Mariska El Ouni (C) en Michel Smook (B) en wethouder Jan Mesu (bestuur)  

   

Gasten : De rekenkamercommissie BUCH: Joke Jong, Judith de Groot (VZ) Sjoerd Keulen 

Griffiers: Vera Hornstra (VZ – Castricum), Bernadette Slijkerman  

(Uitgeest)  en Gerda Beeksma (Heiloo)     

Ambtelijke adviseur  : namens de BUCH werkorganisatie Theo Bremer     

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

1. Opening, mededelingen en agendavaststelling   

 Afwezigen :  Mariska El Ouni en Michel Smook, Jan Mesu   

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

     

2. Gesprek met leden RKC BUCH  

a. Jaarplan met begroting (bijlage 1)  

b. Brief RKC over doelmatigheidsonderzoeken (bijlage 2) 

 

Ad 2a> Jaarplan en begroting 2017 

Conclusie: De werkgroep is positief over het jaarplan en begroting en complimenteert de RKC met de 

aanpak. 

 

Afspraken :  

 Bij het onderzoek naar het subsidiebeleid worden naast doelmatigheid en rechtmatigheid ook de 

doeltreffendheid onderzocht. In de onderzoeksopzet worden deze begrippen nauwkeurig gedefinieerd.  

 Afwijkingen van de begroting of tegenvallers worden z.s.m. gemeld aan de klankbordgroep RKC (zijnde 

deze werkgroep)  

 De quick scan 2017 betreft een lokaal onderzoek. Afspraak is dat de opzet en uitkomsten wel worden 

rondgemaild naar alle leden /deelnemende gemeenten van de KBG. De bespreking van de resultaten 

voor de specifieke gemeente met de RKC wordt om redenen van efficiëntie in de desbetreffende 

gemeente gedaan.   

 Er is behoefte aan inzicht hoe de afstemming met de eigen raden verloopt. (wanneer krijgen de raden 

welke informatie). De griffiers maken een voorstel voor de planning en het besluitvormingsproces voor 

de klankbordgroep en de deelnemende raden. Gekeken wordt naar de mogelijkheid die planning ook te 

plaatsen op de nog te realiseren website van de RKC.  

 

Ad 2b> Brief RKC over doelmatigheidsonderzoeken  

Conclusie: De werkgroep is positief over het onderzoek en de wijze van rapporteren. Dit levert bruikbare 

informatie op. Het duidelijke taalgebruik wordt gewaardeerd.  

De RKC benadrukt het belang om de colleges hier ook echt op te bevragen vanuit de controlerende rol.  

 

Advies naar raden :  

 Er wordt geadviseerd aan alle raden om de brief   te bespreken in de daarvoor bestemde commissies 

(auditcommissie, commissie van onderzoek, commissie AZ, carrousel).. 

 Bespreking zou gelijktijdig kunnen met een bestuurlijke reactie van het college op het onderzoek  

 

Afspraak met rekenkamercommissie: 

 De griffiers koppelen de uitkomsten  van de lokale besprekingen terug naar RKC.  

 

 

 

3. Voorstel geharmoniseerde BUCH verordening 213 GW  

(bijlagen 3 tm 7)  

Afspraken : 



 In o.a. voorgestelde artikelen 4.3 en 7 wordt gesproken over functionarissen. Dit vindt de werkgroep te 

vaag omschreven. Afgesproken wordt dat men de omschrijving specifieker maakt, zodat duidelijk is 

onder welk organisatieonderdeel en verantwoordelijkheid men valt .Doel is dat de 

verantwoordelijkheden duidelijk zijn.  

 Er komt een aangepast voorstel naar de afzonderlijke commissies en raden. (werkgroep ontvangt dit 

voorstel z.s.m.)  

 

Conclusie : men is akkoord met de voorzet en harmonisatie, met inachtneming van de geplaatste 

opmerking en toegezegde tekstwijziging over de functionarissen.  

 

4. Stand van zaken nieuwe verordening 213 A  

 

de werkgroep wordt ambtelijk geïnformeerd : 

 Voor de nieuwe werkorganisatie BUCH (GR) wordt waarschijnlijk geen verordening 213 A opgesteld 

omdat dat wettelijk mogelijk niet vereist. De wet gaat voor de GR maar tot 213 en niet t/m 213 A. de 

werkgroep wordt nog nader geïnformeerd  

 

 

5. Overige onderwerpen  

 

 In september / oktober 2017 komt een evaluatie over de nieuwe financiële cyclus naar de werkgroep . 

Rond die tijd wordt de werkgroep bijeen geroepen.  

Afspraak is dat de werkgroep eerder bijeen wordt geroepen als er grote afwijkingen ontstaan. De 

afspraak wordt tijdig gepland i.v.m. de drukbezette agenda’s van de werkgroep leden.  

 

 

6. Sluiting   

De vergadering wordt gesloten om 19.45 uur.    

   
   

Verslag: GB    
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