
BEGROTING 2017 IN ÉÉN OOGOPSLAG

In dit overzicht ziet u in één oogopslag hoe de geldstromen binnen de gemeen-
schappelijke regeling Werkorganisatie BUCH lopen. In tegenstelling tot de deelne-
mende gemeenten heeft De BUCH geen eigen inkomsten anders dan de bijdrage 
van de deelnemende gemeenten. Op 1 januari 2017 vindt de ambtelijke fusie plaats 
van de werkorganisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH). In de 
begroting hebben we de indeling van de programma’s op de vier gemeenten alvast 
afgestemd.

Inwoner en ondernemer centraal
Binnen de BUCH-organisatie willen we vaker in gesprek gaan met onze inwoners en 
ondernemers bij het maken van beleid en het verbeteren van onze dienstverlening. 
Samen met onze omgeving willen we komen tot de beste resultaten. 

De Directie

WAAR KOMT DE € 56,8 
MILJOEN VANDAAN?

INKOMSTEN

18,5 
miljoen

Gemeente Bergen
32,61%

Gemeente Castricum
34,19%

Gemeente Heiloo
21,16%

BETERE DIENSTVERLENING
Om de kwaliteit van de dienstverlening dienstverlening te verbeteren, de kwetsbaarheid te 
verminderen en de kosten acceptabel te houden, werken de vier gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo samen binnen een gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie De 
BUCH. De gemeenten leggen de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. 
Het streven is om het beter te doen door gebruik te maken van een optimale inzet van digitale 
technieken. Daarnaast organiseren we ons dicht bij de inwoner. Vanzelfsprekend via een 
fysiek loket, maar voornamelijk in de wijken via wijkteams en procesbegeleiders.
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€ 7,6 Miljoen

€ 49,2 Miljoen

103.000

615 fte Geplaatst
€ 3,1 miljoen in te vullen

€ 3,1 miljoen flexibel

Totaaloverzicht per taakveld 2017 2018
Baten en lasten x € 1.000 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0. Bestuur en ondersteuning 30.482 56.807 26.325 31.535 58.085 26.550
1. Veiligheid 842 - -842 849 - -849
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3.703 - -3.703 3.734 - -3.734
3. Economie 378 - -378 381 - -381
4. Onderwijs 432 - -432 436 - -436
5. Sport, cultuur en recreatie 4.831 - -4.831 4.873 - -4.873
6. Sociaal Domein 7.075 - -7.075 7.135 - -7.135
7. Volksgezondheid en Milieu 3.236 - -3.236 3.263 - -3.263
8. Volkhuisvesting, RO en SV 5.828 - -5.828 5.879 - -5.879

Totaal 56.807 56.807 - 58.085 58.085 -

Lasten & Baten

4 Gemeenten
8 kernen

ICT en facilitair


