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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Zienswijze op concept programmabegroting 2017-2018 
Werkorganisatie BUCH 

 
 
Voorgesteld besluit 
 

1. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2017-2018 van de 
gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH; 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept 
programmabegroting 2017-2018 Werkorganisatie BUCH. 

 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 9 maart 2017 
Zaaknummer : BB17.00009 
Voorstelnummer : RAAD170001 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 16 februari 2017 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Control & Advies 
Opsteller(s) : Jan Belleman 
Telefoonnummer : (072) 888 02 40 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 

In december 2016 is de concept programmabegroting van de gemeenschappelijke 
regeling (GR) Werkorganisatie BUCH (BUCH) voor 2017-2018 aan de raden 
aangeboden voor zienswijze.  
De begroting is opgesteld binnen de afgesproken kaders. Het college adviseert de 
gemeenteraad een positieve zienswijze af te geven aan het bestuur van de GR BUCH. 
 
Normaliter wordt de concept programmabegroting van de GR voor 15 april in het jaar 
voor de begroting aan de gemeenteraden aangeboden voor zienswijze. Dit is nu niet van 
toepassing aangezien de GR BUCH pas per 01-01-2017 bestaat. Omdat de aanlevering 
van de begroting 2018 kort volgt op de start van de GR en de aanlevering van de 
begroting 2017, is ervoor gekozen om de concept begroting 2018 tegelijk met de concept 
begroting 2017 aan te bieden. Dit is afgestemd met de provinciale toezichthouder. Vanaf 
de begroting 2019 zal de GR BUCH wettelijke termijnen aanhouden voor aanlevering van 
de concept begroting aan de raden. 
 
 

 
1.1 Doel advies 

Van de raad wordt verwacht dat hij: een zienswijze afgeeft op de concept 
programmabegroting 2017-2018 Werkorganisatie BUCH. 
 
 

2 KEUZERUIMTE 
 

Aan de raden wordt de programmabegroting voorgelegd en volgens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) artikel 35 lid 3 hebben de raden van de 
deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze aan het bestuur van de GR 
naar voren te brengen. 
  
Het college en de raad is wel gehouden aan het te nemen besluit van het bestuur van de 
GR. Een meerderheidsbesluit in het bestuur van de GR is voldoende om de 
programmabegroting vast te stellen, ongeacht de zienswijze van een individuele 
gemeenteraad.  

 
 
3 ADVIES 

Het college adviseert de gemeenteraad een positieve zienswijze af te geven aan het 
bestuur van de GR BUCH. 

 
 
3.1 Toelichting op het advies 

De programmabegroting 2017-2018 BUCH is binnen de gestelde kaders opgesteld.  
De initiële bijdrage vanuit de vrijval berekening is budgetneutraal. Ook de extra kosten 
ICT BUCH uit het raadsvoorstel 2016 zijn al opgenomen in onze gemeentelijke begroting. 
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De extra kosten betreffende de autonome ontwikkelingen zoals genoemd in de begroting 
van de werkorganisatie BUCH worden in de eerste P&C rapportage 2017 zijnde de 
kadernota 2018 opgenomen in de begroting van gemeente Bergen. 

 
 

3.2 Financiën 
 
De benodigde extra middelen over 2017 voor het aandeel van gemeente Bergen in de 
autonome ontwikkelingen van circa € 448.000,- wordt in de eerstvolgende P&C 
rapportage (kadernota 2018) opgenomen. Vooralsnog kan dit worden opgevangen 
binnen het begrotingssaldo  (stand saldo 2017 na raad 20-12-20116 is € 892.000,-) 
De verwachting is dat we in de meicirculaire 2017 deels worden gecompenseerd voor de 
hogere loonkosten in verband met IKB, pensioenpremie en CAO via de trap op trap af 
systematiek 

 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

Besluitvorming vindt plaats door het bestuur van BUCH in de vergadering van 22 maart 
2017. De zienswijze dient voor die tijd bekend gemaakt te zijn.  
Na akkoord van uw raad wordt bijgaande conceptbrief aan het bestuur van de BUCH 
verzonden. 
 

 
Bijlagen 

1. Toetsingskader verbonden partijen 
2. Concept programmabegroting 2017-2018 BUCH 
3. Concept brief zienswijze gemeenteraad Bergen 

 
 
 
Bergen, 24 januari 2017 
College van Bergen, 
 
 
 
 
 
De heer M.J. Pothast  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


