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Geachte Gemeenteraden, 

 

Op 6 juni 2018 hebben wij de 1e Voortgangsrapportage 2018 van de Werkorganisatie BUCH 

vastgesteld. Hierbij bieden we u dit document ter informatie aan. 

 

Op hoofdlijnen geven we in de 1e Voortgangsrapportage aan hoe het met onze organisatie gaat. 

We nemen u mee in ontwikkelingen en prestaties en rapporteren over de voortgang van onze 

bedrijfsvoering. We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en we geven een actualisatie 

van de kengetallen zoals u die kent uit de twee voorgaande voortgangsrapportages.  

 

De voortgangsrapportage heeft geen wijzigingen tot gevolg in de begroting. Een 

zienswijzeprocedure is daarom niet van toepassing. Wij houden ons aanbevolen voor 

opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

het BUCH bestuur, 

 

 

 

 

drs. G.H.S. Heemskerk MBA drs. H. Hafkamp 

secretaris voorzitter 
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Inleiding 
 

In deze eerste voortgangsrapportage van Werkorganisatie BUCH 
rapporteert het bestuur de gemeenteraden over de voortgang van 
onze bedrijfsvoering. Deze rapportage beslaat de periode januari 
t/m maart 2018.  
 
Op 27 februari jongstleden heeft u ons voorgenomen besluit 
(scenario 3c) over het verbeterplan “Samen naar beter” ontvangen. 
Het zienswijzetraject is inmiddels doorgelopen en het bestuur heeft 
een definitief besluit genomen voor 3c rekening houdend met 
aanvullende voorwaarden die door de raden zijn gesteld.  
 
We zijn inmiddels bijna anderhalf jaar onderweg. In het 
voorgenomen besluit hebben we een uitgebreide 
situatiebeschrijving van de werkorganisatie opgenomen. Voor meer 
informatie daarover verwijzen wij u daarom graag naar dit 
document. 
 
We nemen u in dit rapport mee in de voortgang op onze 
bedrijfsvoering. Wij doen dat langs vijf sporen: 
1. de mensen die voor ons werken 
2. de ICT waarmee we werken 
3. de facilitaire ondersteuning  
4. informatieveiligheid en privacy  
5. en de voortgang op financiën 
  
Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. Niet alleen gaat het 
grootste deel (87%) van onze financiële middelen naar de 
medewerkers. Onze mensen zorgen samen voor de dienstverlening 
aan onze inwoners, ondernemers en organisaties. Naast de 
mensen achter onze dienstverlening, is ook de techniek cruciaal 
voor een optimale service. Het 5e huis is technisch opgeleverd en 
we werken hard aan het overzetten van de oude ICT-omgevingen 

van de latende gemeenten naar het nieuwe technische platform.  
Het creëren en onderhouden van een adequate en 
toekomstbestendige omgeving is van groot belang voor onze 
dienstverlening en bedrijfsvoering. Onze I&A-afdeling werkt samen 
met externe specialisten (inhuur) om alle werkzaamheden uit te 
voeren omdat zij niet in staat is om dit allemaal (gelijktijdig) te 
ondersteunen. In de tussentijd worden de medewerkers 
(bij)geschoold om eind 2018 het beheer over het 5e huis uit te 
kunnen voeren. De uitvoering van onze ICT-projecten loopt, maar 
heeft wel te maken met vertragingen, onder andere door het 
uitblijven van de technische oplossing voor de Midoffice (deze zorgt 
voor het berichtenverkeer tussen onze technische omgeving en de 
landelijke voorzieningen). Hoewel de eindgebruikers wel 
ongemakken hebben ervaren, hebben zich binnen de organisatie 
geen grote verstoringen voorgedaan. 
 
In deze rapportage gaan we in op de algemene resultaten tot nu toe 
en geven we een actualisatie van de kengetallen zoals u die kent uit 
de twee voorgaande voortgangsrapportages. We geven op 
hoofdlijnen aan hoe het met onze organisatie gaat.  
 
Met deze 1e voortgangsrapportage van 2018 hebben wij u 
meegenomen in de ontwikkelingen en prestaties van onze 
werkorganisatie. Wij houden ons aanbevolen voor opmerkingen, 
aanvullingen en verbetervoorstellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Werkorganisatie BUCH 
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Puntsgewijze samenvatting 
 

De mensen die voor ons werken.  

 Per 1 april 2018 heeft de werkorganisatie 763 mensen in dienst. 

In deze paragraaf worden de personeelskengetallen vergeleken 

met andere gemeenten (100.000+). Onze mensen werken nu 

namelijk voor een organisatie die de dienstverlening aan 

100.000+ inwoners moet realiseren maar met grotere 

complexiteit dan enkelvoudige 100.000+ gemeenten.  

 Herkenbaar is het hogere ziekteverzuim. Het verzuim ligt in het 

eerste kwartaal ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Hierover is al het nodige geschreven in het verbeterplan en 

waarin incidenteel en structureel extra middelen zijn 

aangevraagd om het  (langdurig) ziekteverzuim op te vangen én 

de teruggang in kwaliteit te stoppen. De organisatie streeft naar 

een ziekteverzuim van 5% of lager per eind 2018. Hiertoe hebben 

de teams plannen van aanpak gemaakt die periodiek zullen 

worden gemonitord. Over de behaalde resultaten doen we 

verslag in volgende voortgangsrapportages. 

De ICT waar we mee werken.  

 Het 5e huis is technisch opgeleverd. Voor de zomer worden de 

oude ICT-omgevingen van de deelnemende gemeenten 

overgezet naar het nieuwe technische platform. 

 Oude licenties van de gemeenten zijn overgeheveld naar de 

BUCH en hierdoor is inmiddels circa 80% van de bestaande 

applicaties gesaneerd. Dit levert beheersmatige en financiële 

voordelen op, waarmee reeds ingeboekte besparingen worden 

gerealiseerd. 

 De harmonisatie van processen binnen de organisatie verloopt 

gestaag maar langzamer dan verwacht. Deze projecten moeten 

worden aanbesteed en dat neemt de nodige tijd in beslag. Het 

uitblijven van de technische oplossing voor de Midoffice heeft tot 

vertraging geleid. Tot slot lopen er in 2018 een aantal projecten 

door vanuit 2017, zoals het digitaliseren van het bestuurlijke 

besluitvormingsproces en het zaakgericht werken (fase 1). 

 Het laatste deel van de uitrol van nieuwe beeldschermen en 

dockingstations is in het eerste kwartaal afgerond.  

De facilitaire ondersteuning 

 De facilitaire ondersteuning richt zich vooral op de prettige 

werkomgeving. Het Servicecentrum in Castricum is ingericht en 

opgeleverd, er zijn/worden diverse aanpassingen gedaan in de 

vier gemeentehuizen en er worden een aantal (grote) 

aanbestedingstrajecten afgerond en opgestart. Tot slot wordt 

binnen de facilitaire organisatie hard gewerkt aan het 

harmoniseren van processen en het zoveel mogelijk uniformeren 

van producten en diensten.  

Informatieveiligheid en privacy 

 Op het gebied van informatieveiligheid en privacy zijn weer 

belangrijke stappen gezet. De implementatie voor de invoering 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is 

in volle gang en treedt per 25 mei a.s. in werking. De bevindingen 

uit de zelfevaluatie op informatieveiligheid zijn getoetst door een 

onafhankelijke IT-auditor. Ons positieve beeld wordt door de 

audit bevestigd. Verder is er met andere organisaties een 

cybercrime seminar voor ondernemers georganiseerd, een 

crisisoefening gehouden en zijn er awarenessbijeenkomsten 

geweest. 

Voortgang op de financiën  

 De exploitatie blijft binnen de beschikbaar gestelde bandbreedte. 

Dat geldt ook voor de geplande investeringen. Daarnaast heeft 
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het bestuur besloten om vooruitlopend op formele besluitvorming 

over het verbeterplan “Samen naar beter” al uitgaven te doen op 

scenario’s 1 en 2 en voor het Sociaal Domein ook op de 

scenario’s 3a t/m 3c.  

 Op enkele posten vindt een correctie plaats, omdat een aantal 

kosten onterecht bij de gemeenten is geboekt. Dit blijkt uit de 

voorlopige jaarrekeningen 2017 van de deelnemende 

gemeenten. Deze kosten komen in 2018 voor rekening van De 

BUCH, omdat haar jaarrekening al is opgesteld en gecontroleerd 

is door de accountant. Voorgesteld wordt om deze kosten te 

verrekenen met het overschot op de jaarrekening 2017 van De 

BUCH. 
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De mensen die voor ons werken 
 

Bedrijfsvoering binnen de BUCH 

 

De bedrijfsvoering bij Werkorganisatie BUCH bestaat uit grofweg drie 

onderdelen: 

 

1. De mensen die voor ons werken 

2. De ICT waarmee onze mensen werken 

3. De facilitaire ondersteuning  

 

Het grootste deel van de begroting (87%) bestaat uit kosten die 

gemoeid gaan met de mensen die voor ons werken. In onze 

voorgangsrapportage besteden we dan ook de meeste aandacht aan 

onze mensen. 

 

Voor uw beeldvorming hebben we in deze paragraaf kengetallen over 

ons personeel voor u op een rij gezet en afgezet tegen een 

benchmark. De cijfers die als benchmark zijn gebruikt zijn de cijfers 

uit de personeelsmonitor van het A+O fonds gemeenten van 2016. 

Dit zijn de meest recente cijfers die beschikbaar zijn. 

 

De mensen die voor ons werken 

De mensen die voor ons werken hebben een periode achter de rug 

waarin heel veel is veranderd en waarin er heel veel werk is verzet. 

Daar zijn we trots op. Per 1 april 2018 zijn er 763 mensen in dienst 

(excl. inhuur) bij onze werkorganisatie. 

 

Zoals in de voortgangsrapportages en de jaarrekening van 2017 al 

stond geschreven ontbreekt het aan historische informatie van de 

werkorganisatie. Bepaalde cijfers hebben daarom op dit moment 

geen waarde. Zaken als instroom, doorstroom en uitstroom zijn 

interessant met oog op de mobiliteit van onze medewerkers maar 

geven voor nu nog onvoldoende bruikbare informatie. 

Vermeldenswaardig is wel dat er in 2018 tot dusver 35 vacatures zijn 

opengesteld en dat er in 9 gevallen sprake was van een interne 

match. We hebben 16 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen en 

we hebben van 11 medewerkers afscheid genomen.  

 

De omvang van ons personeelsbestand 

 

Tussen gemeenten is het gebruikelijk om de formatieve sterkte uit te 

drukken in een aantal fte per 1.000 inwoners.  

 

 
 

De benchmark is geen optimaal streefcijfer, het zet de eigen situatie 

in perspectief en zet aan tot analyse. Het getal dat hier uitkomt geeft 

enige richting. Werkorganisatie BUCH komt uiteindelijk uit op 7 fte 

per 1.000 inwoners tegen een landelijk gemiddelde van 8,1 fte per 

1.000 inwoners en 7,6 fte per 1.000 inwoners voor gemeenten met 

100.000 inwoners of meer (exclusief de G4).  

Gemeentegrootteklasse

A+O 

2016

BUCH

Q1 2017

BUCH

Q3 2017

BUCH 

Q1 2018

Alle gemeenten 8,1 7,0 7,0 7,0

G4 15,0

> 100.000 (Excl. G4) 7,6 7,0 7,0 7,0

50.000 - 100.000 7,1

20.000 - 50.000 6,3

< 20.000 8,0
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In de beoordeling van dit cijfer moet rekening gehouden worden met 

de eigen situatie waarbij vaststaat dat: 

 onze organisatie nog een eigen ICT organisatie heeft,  

 dat de organisatie zelf de participatiewet uitvoert,  

 in een aantal gevallen zelf het huisvuil ophaalt  

 het beheer van de openbare ruimte zelf wordt uitgevoerd. 

 

Ook dient dan rekening gehouden te worden met de gevolgen van de 

keuze voor een ambtelijke fusie waardoor wij in vergelijking met een 

organisatie van gelijke omvang: 

 5 besturen bedienen in plaats van 1;  

 5 P&C cycli organiseren in plaats van 1; 

 Voor elke basisregistratie 4 afzonderlijke administraties moeten 

voeren in plaats van 1. 

 

U kunt hier samenvattend uit afleiden dat onze werkorganisatie qua 

formatieve sterkte zowel gezien de landelijke benchmark als ook 

gezien het relatief grote aantal werkzaamheden in eigen beheer strak 

en lean is opgezet. 

 

Naast de vaste formatie kent de werkorganisatie BUCH een flexibele 

schil. Deze is vooral bedoeld om te reageren op onverwachte 

omstandigheden. De flexibele schil wordt gebruikt om de bestaande 

werkdruk en ziekteverzuim op te vangen en om kennis binnen te 

halen.  

 

Werkorganisatie BUCH ervaart nog steeds een toenemende krapte 

op de arbeidsmarkt. Sommige functies zijn daardoor lastig in te vullen 

doordat de mensen of de gewenste kwaliteit ontbreken. Daarnaast 

heeft de krappe arbeidsmarkt tot gevolg dat de inhuur tarieven een 

stijgende lijn laten zien.  

 

De samenstelling van ons personeelsbestand 

 

 
  

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het personeelsbestand nagenoeg 

gelijk is verdeeld tussen mannen en vrouwen en dat is vanaf de start 

van de BUCH al het geval. De verdeling per domein laat echter een 

ander beeld zien. 

 

48% 52%

Verdeling man - vrouw

man vrouw
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In het kader van de continuïteit van onze dienstverlening en 

bedrijfsvoering is het van belang dat we ook inzicht hebben in de 

leeftijdsopbouw van onze organisatie. De samenstelling van ons 

personeelsbestand geeft het volgende beeld:  

 

Het overzicht laat zien dat de organisatie vergrijsd is. Het 

zwaartepunt van de organisatie zit in de leeftijdscategorie van 50-60 

jaar. Dit heeft, gecombineerd met een beperkte jonge aanwas, effect 

op de gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand. Dit vormt een 

risico voor de continuïteit van onze dienstverlening en 

bedrijfsvoering. 

 

De gemiddelde leeftijd is 48,7 jaar. De tabel laat zien dat de 

werkorganisatie niet uniek is op dit punt. De gehele sector vergrijst. 

Dit heeft wel gevolgen voor de mobiliteit van onze medewerkers.  

  

We vinden mobiliteit van de medewerkers belangrijk en willen dit 

stimuleren. Intern bevorderen we dat onder andere via ons interne 

‘uitzendbureau’ Matchpoint . Externe mobiliteit is lastiger, maar heeft 

ook onze aandacht. Een groot deel van onze mensen stapt vanwege 

de leeftijd moeilijker over naar een andere werkgever. Mogelijk dat 

de aantrekkende arbeidsmarkt kan bijdragen aan de externe 

mobiliteit. 

 

 
 

In het kader van goed werkgeverschap en een duurzame 

bedrijfsvoering worden mogelijkheden verkend voor een 

mobiliteitsregeling in combinatie met een (jong) talententraject om 

daarmee het risico op het verlies van kennis en ervaring te beperken. 

Gemeentegrootteklasse

A+O 

2016

BUCH

Q1 2017

BUCH

Q3 2017

BUCH 

Q1 2018

Alle gemeenten 48,3 48,5 48,7 48,7

G4 47,7

> 100.000 (Excl. G4) 48,3 48,5 48,7 48,7

50.000 - 100.000 48,4

20.000 - 50.000 48,7

< 20.000 48,7
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Het aantal leidinggevenden 

 

Zoals onderstaand overzicht laat zien heeft de werkorganisatie in 

vergelijking met andere gemeenten een aanzienlijk lager aantal 

leidinggevenden per 100 medewerkers. Dit is een resultante van een 

uitgangspunt in het bedrijfsplan. In het bedrijfsplan is opgenomen dat 

een deel van de besparing kan worden gevonden in een reductie van 

het aantal leidinggevenden. Daar waar in het bedrijfsplan uitgegaan 

werd van een versnelde invoering van zelforganisatie, hebben we in 

het verbeterplan BUCH geconstateerd dat voor die ontwikkeling 

temporisatie noodzakelijk is. Teams moeten eerst groeien naar een 

volwassen stadium om daadwerkelijk de stap naar zelforganisatie te 

kunnen maken. Verdere teruggang in leidinggevende functies op 

korte termijn is niet realistisch. Op onderdelen is in de huidige fase 

zelfs behoefte aan iets meer leidinggevenden.  

 

 
 

Het verzuimcijfer 

 

Onderstaand treft u de verzuimcijfers aan van onze werkorganisatie. 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de eerste drie maanden van dit jaar. 

De cijfers zijn afgezet tegen de gegevens uit de Personeelsmonitor 

Gemeenten 2016 van het A+O fonds (gegevens over 2017 zijn nog 

niet beschikbaar). 

 

  
 

Zoals u uit de grafiek kunt opmaken heeft de werkorganisatie BUCH 

over de eerste drie maanden een verzuimpercentage van 7,3% (excl. 

zwangerschap) tegen een landelijk verzuimpercentage van 5,60% 

(over het jaar 2016). Het voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim 

over het afgelopen jaar (april 2017 tot april 2018) bedraagt 6,3% en 

de voortschrijdende verzuim frequentie bedraagt 1,05 (zie overzicht 

op pagina 11). 

 

Gemeentegrootteklasse

A+O 

2016

BUCH

Q1 2017

BUCH

Q3 2017

BUCH 

Q1 2018

Alle gemeenten 5,9 3,6 4,4 4,5

G4 7,1

> 100.000 (Excl. G4) 5,7 3,6 4,4 4,5

50.000 - 100.000 5,1

20.000 - 50.000 4,6

< 20.000 6,1
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De cijfers vanaf april 2017 tot nu laten een voortschrijdend 

gemiddelde zien dat nog steeds (gestaag) stijgt. Dat geldt ook voor 

de voortschrijdende ziekmeldingsfrequentie.  

In het verbeterplan “Samen naar beter” zijn extra middelen 

opgenomen om het langdurig ziekteverzuim op te vangen. Indien de 

trend van de afgelopen 15 maanden zich voortzet, zijn deze middelen 

niet toereikend. De organisatie ziet het terugdringen van het 

ziekteverzuim als één van de belangrijkste taken van het 

management. Het streven is om het ziekteverzuim terug te dringen 

naar 5% of lager per eind 2018. De teams hebben hiertoe plannen 

van aanpak gemaakt. Deze plannen worden per kwartaal gemonitord 

en aan het einde van het jaar beoordeeld. Binnen de organisatie zijn 

tal van instrumenten beschikbaar die worden ingezet om het 

ziekteverzuim terug te dringen. Daarnaast worden ook nieuwe 

mogelijkheden onderzocht.  
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De ICT waar we mee werken
 

De ervaringen tot nu toe 

 

Op dit moment kunnen we spreken van een (min of meer) stabiele 

ICT omgeving. De ongemakken bij de eindgebruikers zijn 

weggewerkt en er hebben zich geen grote verstoringen voorgedaan. 

De technische ontvlechting van Uitgeest uit Velsen is afgerond en 

zonder al te grote incidenten geplaatst bij de omgeving van de 

gemeente Castricum. Een complexe opdracht die noodzakelijk was 

om te komen tot het harmoniseren van de technische infrastructuur. 

Het 5e huis is eind 2017 technisch o[opgeleverd. Vervolgens zijn de 

domeinen verzocht om hun bedrijfskritische applicaties te 

harmoniseren. De opdracht hierbij is dat gewerkt kan gaan worden 

met één applicatie, in plaats van twee of meer verschillende. Om 

daarmee een efficiencyslag te behalen en tot lagere kosten te  

komen. Voor wat betreft de licenties van de software hebben we een 

overheveling moeten toepassen van de afzonderlijke gemeenten 

naar de werkorganisatie. Hiermee hebben we kosten bespaard, 

waarmee reeds ingeboekte besparingen worden gerealiseerd. 

Vooral waar het de licenties betrof van de technische software 

(Microsoft, Cognos, Oracle etc.) is dat het geval geweest. 

Naast successen hebben we ook tegenslagen gehad. Zo hebben we 

een moeizame discussie gehad met de leverancier over de 

technische oplossing van de Midoffice. Deze zorgt voor het 

berichtenverkeer tussen onze technische omgeving en de landelijke  

voorzieningen zoals voor de raadpleging van de persoonsgegevens 

(vanaf GBA-V). De aangeboden oplossing bleek niet te werken. De 

discussie hieromtrent heeft tot vertraging geleid wat andere 

installaties heeft opgehouden. Uiteindelijk (eind april 2018) heeft de 

discussie geleid tot een Plan van Aanpak dat we kunnen gaan 

implementeren. 

 

De I&A-organisatie  

 

In de vorige voortgangsrapportage hebben we melding gemaakt van 

de professionaliseringsslag die we aan het doorvoeren zijn dat we 

als volgt willen toelichten:  

Op de Servicedesk hebben we de beschikking over Topdesk. 

Topdesk is het registratiepakket waarin we de meldingen van 

verstoringen, wijzigingen en het inrichtingsbeheer vastleggen. In 

vaktermen beter bekend als de ITIL principes. We werken nu aan het 

verder uitbouwen van deze basis met aanvullende processen zoals 

het wijzigingsbeheer (Change) en Problem management. Ook zijn de 

Servicedeskmedewerkers van De BUCH en die van het 5e huis 

samengevoegd. Deze (tijdelijke) versterking beoogt een snellere 

afhandelingstermijn te realiseren en voorziet in kennisdeling. 

De vacatures op systeembeheer, ontstaan als gevolg van het vertrek 

van twee medewerkers hebben we kunnen invullen, Met het werven 

van kwalitatief “sterke” kandidaten komen we richting het niveau 

(schaalsprong richting ‘100.000+’ gemeente) wat gewenst en 

benodigd is. 

Voorts kijken we kritisch naar de ondersteuning die we aan de 

domeinen geven. Zo werken we aan een integrale afstemming 

tussen de I-adviseurs en de functioneel beheerders waar het de 

ondersteuning aan de domeinen betreft. We zien dat deze nog 

onvoldoende complementair optreden.  
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Verder vinden er op individuele basis gesprekken plaats met 

systeem- en netwerkbeheerders voor aanvullende scholing. Deze is 

nodig om het ontbrekende kennisniveau aan te vullen. Dat zijn 

intensieve trainingen. Het beheer zal gedurende die “studieperiode” 

(deeltijd gedurende een jaar) uitgevoerd worden door externe 

partijen zoals op Oracle, de backup en de mailfunctie. 

 

Vooruitlopend op de overdracht van het 5e huis hebben we een 

organisatorische wijziging doorgevoerd om de in beheer name 

succesvol te laten verlopen. De overdracht vraagt om vergaande 

technische kennis. Naast het (bij)scholen van ons personeel, is het 

voornemen om hiertoe een teammanager Techniek in te stellen. 

Deze functionaris heeft de zorg voor het Systeem- en Netwerkbeheer 

alsmede de Servicedesk en is verantwoordelijk voor de aansturing.  

 

ICT-Meldingen 

 

 
 

 

Maand Aangemeld Afgerond Openstaand einde van periode 

    

2018 - jan  2349 2384 521 

2018 - feb  1749 1764 506 

2018 - mrt  1671 1681 496 

2018 - apr  2016 2034 478 

    
Totaal 7785 7863 2001 

 

In de eerste maanden van 2018 zijn in totaal 7785 meldingen gedaan 

van kleine en grote incidenten en verstoringen. Ook bleek het 

mogelijk om licht in te lopen op nog openstaande meldingen. De 

verwachting is dat we met de samenvoeging van de twee 

servicedesks het restant aan meldingen in het komende kwartaal 

grotendeels kunnen wegwerken.  

 

Projecten 2018 

 

Momenteel lopen er vanuit de harmonisatiekalender meerdere 

projecten. Dit zijn allen aanbestedingstrajecten, in geval van 

sommige applicaties vooraf gegaan door een marktverkenning. 

Marktverkenningen geven inzicht in wat leveranciers te bieden 

hebben zodat we beter in staat zijn de uitvraag in het 

aanbestedingsdocument te kunnen doen. Zo lopen er momenteel 

aanbestedingen en marktverkenningen voor Financiën (inmiddels 

gegund), backofficeapplicatie voor het Sociaal Domein, 

Begraafplaatsenadministratie en het Zaaksysteem. 
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Ook in 2018 hebben we nog projecten uit 2017 die nog dit jaar 

doorlopen, te weten: 

• Zaakgericht werken fase 1; 

• Digitalisering bestuurlijke besluitvorming; 

• De invoering van de MidOffice/Geo-applicaties. 

 

Het 5e huis (nieuwe technische infrastructuur) 

 

Het 5e huis is technisch opgeleverd. Dat wil zeggen dat leveranciers 

hun installaties daarop kunnen doorvoeren. Momenteel wordt hard 

gewerkt aan het overzetten van de “latende” ICT omgevingen van de 

vier gemeenten naar het nieuwe technische platform. Eenmaal 

overgezet, kunnen de oude omgevingen ontmanteld worden. Dit 

draagt in aanzienlijke mate bij aan de stabiliteit en duurzaamheid van 

de ICT als ook aan het kostenniveau. De planning is dat het 

overzetten van de gemeenten voor de zomervakantie heeft 

plaatsgevonden.  

 

Daarnaast zijn we druk bezig met het ontwikkelen van de 

documentatie van o.a. de bedrijf kritische voorzieningen zoals de 

Back-up en Exchange (Mailverkeer). Eenmaal beschreven (hoe 

werkt het) worden de processen successievelijk overgedragen aan 

de staande BUCH organisatie. Aangezien het 5e huis “State of The 

Art” is, worden de medewerkers (bij)geschoold om het beheer op het 

5e huis te kunnen uitvoeren. De planning is er op gericht dat eind 

2018 het 5e huis zal worden overgedragen aan de werkorganisatie. 

 

Een ander onderdeel van de harmonisatie is de sanering van 

applicaties. Er bleek na inventarisatie uiteindelijk sprake te zijn van 

3000 applicaties bij de vier gemeenten. Daar bleken applicaties 

tussen te zitten die meermaals voorkwamen. Ook waren er 

applicaties met gelijke functies. De sanering heeft als resultaat dat er 

nu nog 600 applicaties zijn overgebleven. Dit levert beheersmatige 

en financiële voordelen (€ 0,5 mln. In 4 jaar) op, waarmee reeds 

ingeboekte besparingen (toegroeien naar M&I benchmark, zie ICT 

investeringen € 4,3 mln.) worden gerealiseerd. Deze 600 applicaties 

zijn geschikt gemaakt voor distributie (packaging). Vervolgens zijn ze 

aangeboden aan de functioneel beheerders om getest te worden.  

 

Voorts is de focus het realiseren van het 1 account toegang. Dat 

moet het ongemak van (soms) meerdere inlogcodes ongedaan 

maken. Het 1 BUCH account geeft toegang tot alle applicaties die de 

medewerker nodig heeft om zijn/haar werk te kunnen doen. Tevens 

wordt daarbij gekeken naar de rechtenstructuur. In de praktijk blijkt 

dat er vanuit het verleden meer rechten zijn toegekend dan strikt voor 

de functie noodzakelijk. Ook hier worden aanpassingen doorgevoerd 

om ontstane “vervuiling” tegen te gaan. Dit sluit aan bij de afspraken 

over informatieveiligheid en privacy.  
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De facilitaire ondersteuning 
 

Onder de facilitaire ondersteuning vallen alle zaken – behoudens de 
huisvesting en ICT – die wij verzorgen zodat onze mensen hun werk 
kunnen doen voor de gemeenten. 
 
Het jaar 2018 staat vooral in het kader van de prettige werkomgeving. 
Zo is het Servicecentrum in Castricum inmiddels ingericht en 
opgeleverd en zijn, in verband met enige defecten en klachten, alle 
werkplekken in het gemeentehuis Castricum gecontroleerd en daar 
waar nodig hersteld en aangepast.  
 
Het gemeentehuis in Heiloo is inmiddels grotendeels gerenoveerd 
(binnenschilderwerk en nieuw tapijt) en zal in het 2e kwartaal worden 
opgeleverd. Het vervangen van het meubilair voor de raadzaal en 
B&W-kamer (Heiloo) staat gepland voor het 2e/3e kwartaal. 
 
Ook heeft er een verhuizing plaatsgevonden van de griffie, het 
college en de ondersteuning in Uitgeest en zijn er extra voorzieningen 
getroffen voor de nieuwe raadsleden (faciliteren kennismakingsplein, 
technische aanpassingen en aanpassing van de inrichting raadzaal 
Castricum als gevolg van extra raadsleden).  
 
Voor de grafimedia-diensten (zoals grootschalig printwerk en 
drukwerk) is een nieuwe leverancier gecontracteerd, nadat de vorige 
contractpartij onverwachts failliet is gegaan.  
 
De aanbestedingen van bureaustoelen en warme dranken-
automaten zijn momenteel actueel. De technische bestekken zijn 
nagenoeg gereed, waarna het aanbestedingstraject gaat lopen.  
 
De verwachting is dat aanbestedingstrajecten voor het vervangen 
van de dienstauto’s en de bedrijfsafvalstroom in het 4e kwartaal 
kunnen worden afgerond. Daarnaast wordt op dit moment de 

aanbesteding van een schoonmaakcontract voorbereid.  
 
Tot slot wordt binnen de facilitaire organisatie hard gewerkt aan het 
harmoniseren van processen en het zoveel mogelijk uniformeren van 
producten en diensten.  
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De voortgang op de prioriteiten  
 

Programma Bedrijfsvoering 
 
In dit programma geven we weer wat we willen bereiken en wat we daar 
in 2018 voor gaan doen. De kosten die dit met zich meebrengt zijn 
verwerkt in de begroting. 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Ons hogere doel, onze missie, is om de voor de inwoners, ondernemers 
en bezoekers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
een fijne leef-, woon- en werkomgeving te bieden. Het wenkend 
perspectief daarbij is dat Werkorganisatie BUCH tot één van de betere 
publieke dienstverleners van Nederland behoort. 
 
Onze visie 
Ten behoeve van het bieden van een fijne leef-, woon- en 
werkomgeving, hebben we in het bedrijfsplan voor de periode tot en met 
2021 zes (organisatie)doelen voor de werkorganisatie geformuleerd. In 
het kader van het verbeterplan hebben we de organisatiedoelen als volgt 
geprioriteerd in mate van belangrijkheid: 

1. Goed werkgeverschap 
2. Top dienstverlener 
3. Financieel gezond 
4. Duurzame bedrijfsvoering 
5. Van buiten naar binnen werken 
6. Regionaal sterk en betrouwbaar 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Wij bieden de ambtelijke ondersteuning aan uw gemeenten ten behoeve 
van de totstandkoming en uitvoering van uw programmabegrotingen. 
Daartoe bouwen wij aan het verder op orde brengen van de basis en de 
doorontwikkeling van onze organisatie. In dat kader ligt onze focus in 
2018 op de volgende zaken: 
 

 
Concernplan: 
In het bedrijfsplan is de uitwerking voorzien van het concernplan. 
Dit plan zal in de tweede helft van dit jaar worden afgerond en 
aangeboden aan de raden. In het concernplan worden twee pijlers 
uitgewerkt te weten de realisatie van de politieke doelen (de 
collegeprogramma’s van de gemeenten) en de organisatiedoelen zoals 
hier voorafgaand genoemd onder het kopje Onze visie.  
 
Uitvoering verbeterplan: 
Op basis van het voorgenomen besluit dat is genomen over het 
verbeterplan en de keuze die is gemaakt voor scenario 3c van dat plan 
wordt een serie maatregelen genomen waardoor alle domeinen de basis 
op orde krijgen. Hiervoor verwijzen wij naar het verbeterplan.  
 
De BUCH Werkt!  
De BUCH Werkt! omvat vier principes, te weten: resultaatgericht werken, 
kennis, ervaring en talent bepaalt de waarde van de medewerker, 
digitaal en activiteit gerelateerde werkplekken en thema’s en 
programma’s zijn leidend. Deze vier principes omvatten de manier 
waarop wij werken en onze doelen bereiken.  
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In 2018 worden de dienstverleningsovereenkomsten tussen de 
gemeenten en de werkorganisatie nader uitgewerkt. Deze 
overeenkomsten vormen de basis voor de resultaatafspraken met de 
directie. In 2018 wordt de organisatie getraind in resultaatgericht werken 
en oefent de organisatie met het maken van resultaatafspraken. Vanaf 
2019 worden de resultaatafspraken met de directie vervolgens vertaald 
naar resultaatafspraken voor de domeinen, de teams en individuele 
medewerkers. Door op deze wijze te sturen en te monitoren groeien we 
meer dan tot nu toe, toe naar een organisatie die niet alleen doelgericht 
maar ook resultaatgericht werkt.  
 
Houding en gedrag 
In 2018 wordt gestart met een traject hostmanship (de BUCH 
verwelkomt!) dat stuurt op de gewenste houding en gedrag, een 
gemeenschappelijke cultuur en de kernwaarden waar wij voor staan: 
verbindend, innoverend, professioneel en samenwerkend. En het 
werken op een OPEN manier; ondernemend, positief, empathisch en 
nabij.  
 

Huisvesting  
Huisvesting is één van de onderwerpen waar besparingen worden 
voorzien. Het bedrijfsplan laat zien dat met minder gemeentehuizen 
voldoende ruimte is om alle domeinen/teams te huisvesten. Dit werken 
wij verder uit in een huisvestingsvisie. Deze visie moet aan de 
deelnemende gemeenten heldere en ambitieuze kaders en richtlijnen 
geven om de toekomstige faciliterende uitdagingen van de BUCH 
werkorganisatie op het gebied van huisvesting flexibel vorm te kunnen 
geven. Op basis van de vastgestelde bestuursopdracht huisvesting 
werkt een projectteam aan de uitwerking hiervan. Uit de voorlopige 
planning blijkt dat deze kaders en richtlijnen eind 2018 gereed zijn en de 
gemeenten hier vanaf 2019 over kunnen beschikken. 
 
 
 
 
 

 
Harmonisatie van werkprocessen en beleid  
Een belangrijke voorwaarde voor succesvol en efficiënt samenwerken in 
een gefuseerde ambtelijke organisatie is het standaardiseren van 
werkprocessen en - waar mogelijk - harmoniseren van beleid. Hierbij 
speelt de couleur locale een belangrijke rol. In 2018 wordt dit verder 
opgepakt. 
 

Voortgang op de prioriteiten 
Op de pagina’s 17 t/m 19 treft u de voortgang op de prioriteiten aan.  
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2018 Training en scholing personeel

Focus blijft de basis op orde. Vanuit de BUCH 

Academie worden diverse trainingen en opleidingen 

aangeboden en verzorgd. Medio 2018 wordt besloten 

of er een Hostmanship-trainingsprogramma wordt 

uitgevoerd, eerst voor het management en 

vervolgens voor de gehele organisatie.

2018
Herinvestering op de kwaliteit van de 

dienstverlening, waaronder 

zaakgericht werken.

Het programma dienstverlening is uitgewerkt in 5 

thema's (incl. acties en planning). De uitvoering 

hiervan verloopt langzamer dan gepland. Dit komt 

omdat de organisatie eerst de basis op orde moet 

krijgen voordat de doorontwikkeling kan 

plaatsvinden. Daar is vooralsnog te weinig capaciteit 

voor. De aanbesteding van het Zaaksysteem staat 

gepland in Q2 2018, maar is afhankelijk van de ICT-

ontwikkelingen. 

2018 Invoeren centraal servicecentrum

In februari 2018 zijn de 4 callcenters van de 4 

verschillende gemeenten samen gebracht in 1 

centraal callcenter voor de hele BUCH. Tegelijkertijd 

is WhatsApp ingevoerd voor alle 4 de BUCH-

gemeenten.  De Nieuwskamer is in een minimale 

variant in gebruikgenomen.

2018 Vaststellen servicenormen
In januari 2018 is het Kwaliteitshandvest vastgesteld.

2018
Digitaliseren diensverlening waar het 

kan, maatwerk waar nodig

De digitalisering van de dienstverlening verloopt 

langzamer dan gepland. Dit komt met name door de 

afhankelijkheid van ICT en de minimale capaciteit. 

Wel worden de nieuwe websites voor de 4 BUCH-

gemeenten in Q2 2018 gelanceerd. Ook zijn de 

Afvalwijzer-app en de Stem-app in gebruik genomen.

2018
Vorm geven aan de naar buiten 

gerichte organisatie.

De buitenregisseurs werken in de kernen van de 

deelnemende gemeenten. Binnen het project 

“Samenspel“ is nagedacht over hoe organisatie en 

bestuur zich beter kunnen bekwamen in het werken 

van buiten naar binnen.  Hieruit volgt een actieplan. 

2018 Uitrollen opgave gestuurd werken.
Vanaf Q3 2018

Top Dienstverlener

In 2016 is een nulmeting van de dienstverlening 

gehouden op een aantal aspecten van dienstverlening.  

De doelstelling is dat alle gemeenten binnen vier jaar 

op alle aspecten minimaal het niveau scoren van de 

hoogst scorende gemeenten bij de nulmeting.

Van buiten naar binnen 

werken.

In 2021 is de werkorganisatie BUCH een professionele 

organisatie geworden. De organisatie heeft zich naar 

de dorpen toe georganiseerd. Vanuit die dorpen wordt 

bepaald welke afspraken ‘in en met de samenleving’ 

nodig zijn. Daar waar vroeger soms sprake was van een 

‘papieren werkelijkheid’, is nu bekend wat er in de 

dorpen echt gebeurt. 

Beleidsstukken zijn gereduceerd tot documenten (of 

audiovisuele middelen) waar de afspraken in en met 

de samenleving zijn vastgelegd. Vaak schrijven of 

werken inwoners hier aan mee.
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Strategisch doel Prestatiedoelstelling Jaar Werkzaamheden 2018 Score Doel Score Tijd Score Geld Resultaten/Stand van Zaken 2018

2018
Heroverweging in-/uitbestede taken in 

eigen beheer uit te voeren.

Continue proces, artikel 28 van de GR is uitgevoerd 

(inventarisatie samenwerkingsverbanden). Er wordt 

gewerkt aan een businesscase over het in-

/uitbesteden van de belastingtaak of de huidige 

situatie continueren.

2018
Evaluatie organisatiestructuur en 

formatie.

Eind 2017 is een verbeterplan aan het bestuur 

opgeleverd. Omdat het verbeterplan ook een 

wijziging van de begroting behelst loopt er een 

zienswijzeprocedure. De verwachting is dat het 

bestuur medio 2018 een defintief besluit kan nemen. 

2018
Grip houden op de te realiseren 

taakstelling (continu).

In het verbeterplan "Samen naar beter"wordt 

voorgesteld om de taakstelling op te schorten naar 

de periode 2021-2024.

2018
Sturen op kwaliteit in plaats van 

kwantiteit.

Bij invullen vacatures of verstrekken van opdrachten 

nadrukkelijk selecteren op de kwaliteiten van 

personeel en dienstverleners passend bij onze 

schaalgrootte (VIPS en OPEN-houding). De laatste 

hand wordt gelegd aan de invoering van een 

introductie-app voor nieuw personeel en het 

integriteitsbeleid is voorgelegd aan de OR.

2018
Pilot starten van een aantal 

zelforganiserende teams

De in mei 2017 opgestarte pilot voor het (sub)team 

HRM loopt door tot medio 2018. Het Voor het 

(sub)team Control&Advies was deze pilot (voorlopig) 

een brug te ver. Na het opleidings-

/begeleidingstraject wordt beoordeeld of 

zelforganisatie een vervolg moet krijgen elders in de 

organisatie. 

2018 Stimuleren persoonlijk leiderschap.

Is onderdeel van ResultaatGericht Werken (RGW). De 

RGW-trainingen zijn rond de zomer afgerond. In 2018 

worden na de training met alle medewerkers RGW-

gesprekken gehouden.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap betekent voor ons dat wij een 

organistie zijn waar mensen graag bij willen werken. 

Een organisatie die oog heeft voor de medewerkers en 

die de medewerkers optimaal faciliteert bij het 

uitvoeren van hun taken.

Financieel gezond

Een financieel gezonde organisatie is een organisatie 

waarbij de begroting toereikend is om de taken op te 

pakken die door de gemeenten aan de 

werkorganisatie worden opgedragen. Daarnaast dient 

de begroting van de organisatie flexibel te zijn om 

toekomstige fluctuaties in dienstverlening op te 

kunnen vangen. 
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Strategisch doel Prestatiedoelstelling Jaar Werkzaamheden 2018 Score Doel Score Tijd Score Geld Resultaten/Stand van Zaken 2018

2018

De basis op orde (personeel, 

financiën en I&A), stabiliseren van de 

organisatie.

Is onder meer onderdeel van het verbeterplan en zal 

de komende jaren beslaan. 

2018

Formuleren van de organisatorische 

duurzaamheidsdoelstellingen waarbij 

ook nadrukkelijk de footprint van de 

eigen organisatie onderwerp van 

verbetering zal zijn.

Continue proces wanneer de gelegenheid zich 

aandient (bv afvalscheiding gemeentehuizen, zie 

hoofdstuk facilitaire ondersteuning). Daarnaast 

wordt het organisatiedoel Duurzame bedrijfsvoering 

uitgewerkt.

2018

Doorstart 

gemeentesecretarissenoverleg 

gericht op regionale sturing en 

afstemming.

Gerealiseerd voor zowel BUCH/HAL als de grote kring 

NHN. Daarnaast zijn er ook initiatieven voor een 

bijeenkomst voor alle directies en 

managementteams in regio Alkmaar.

2018
Strategische adviseurs in de 

bestuursstaf met aandachtsgebied 

regionale samenwerking.

Organisatorisch is dit gerealiseerd. Alle regionale 

samenwerkingverbanden zijn in kaart gebracht. De 

resultaten van het art. 28 onderzoek zijn voorgelegd 

aan het bestuur. Er is een verbinding tussen de 

Metropoolregio Amsterdam en de BUCH gemeenten 

tot stand gebracht. Ook neemt de BUCH actief deel 

aan de opbouw van netwerken in de regio Alkmaar, 

NHN, IJmond en Zaanstreek Waterland. Een 

gecoördineerde aanpak voor 

rekenkameronderzoeken van de BUCH gemeenten is 

tot stand gebracht. Daarnaast wordt het 

organisatiedoel Regionaal sterk en betrouwbaar 

uitgewerkt.

Duurzame 

bedrijfsvoering

Met duurzame bedrijfsvoering wordt bedoeld een 

duurzaam houdbare bedrijfsvoering. Niet alleen 

gericht op de "Carbon Footprint" of de mate waarin 

zaken worden gerecycled maar ook een organisatie die 

robuust genoeg is om de taken naar de toekomt toe op 

te kunnen pakken.

Regionaal sterk en 

betrouwbaar
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Informatieveiligheid en privacy
 
Vanuit De BUCH zijn informatieveiligheid en privacy als prioriteit 

bestempeld. Informatieveiligheid heeft als doel om de 

betrouwbaarheid van de informatie(voorziening) te waarborgen ten 

behoeve van de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoerings- en 

dienstverleningsprocessen; waarbij wij weerbaar zijn tegen 

cyberdreigingen. Persoonsgegevens worden correct en transparant 

verwerkt zodat de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners is 

gewaarborgd. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is 

weer een aantal stappen gemaakt op informatieveiligheid en privacy. 

 

Privacy - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Op Europees niveau treedt op 25 mei a.s. de AVG in werking. Deze 

vervangt op dat moment de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Per 1 januari 2018 beschikt De BUCH over een privacy-officer die de 

implementatie van de AVG coördineert die al in 2017 is gestart. In het 

voorjaar zal via de gemeentelijke websites transparant worden 

gemaakt op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en hoe 

inwoners hun rechten kunnen uitoefenen. Daarnaast is gestart met 

het opstellen van verwerkersovereenkomsten voor derde partijen die 

taken voor de gemeenten uitvoeren en daarbij persoonsgegevens 

verwerken. In mei 2018 vindt een onafhankelijke toets plaats op deze 

implementatie, waarna de vervolgstappen worden bepaald. 

 

Audit op informatieveiligheid 

In het 2e halfjaar 2017 is een zelfevaluatie gehouden aan de hand 

van de beveiligingsnormen die voor gemeenten gelden. Wij zijn 

positief over de gezette stappen. De bevindingen zijn getoetst  

door een onafhankelijke IT-auditor en die bevestigt ons positieve  

 

beeld. De colleges leggen voor de zomer met een notitie 

verantwoording af aan de gemeenteraden, waarin uitgebreid de 

stand van zaken wordt gepresenteerd over informatieveiligheid en 

privacy. 

 

Cybercrime seminar voor ondernemers 

Op 6 februari jl. is door de BUCH, het basisteam van de politie van 

Alkmaar en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing NH een 

Cybercrime seminar georganiseerd voor ondernemers. 

Ondernemers kregen les van een hacker in de wijze waarop zij hun 

onderneming adequaat kunnen beveiligen tegen cybercrime. 

 

Crisisoefening 

In januari jl. is een crisisoefening gehouden en een hack gesimuleerd. 

Dit heeft inzicht gegeven in de wijze waarop een hacker te werk gaat 

en hoe de BUCH adequaat hierop kan reageren. Dit soort oefeningen 

worden periodiek gehouden ter lering en om inzichtelijk te maken of 

getroffen maatregelen effectief zijn. 

 

Awareness 

Binnen de BUCH worden met regelmaat awarenessbijeenkomsten 

georganiseerd. Afgelopen periode waren er sessies met deelnemers 

van de Sociale Teams, heeft de frontoffice sessies gevolgd over 

identiteitsfraude en zijn er organisatiebreed sessies georganiseerd 

over de impact van de AVG op onze processen en de wijze waarop 

medewerkers privacy moeten waarborgen in hun dagelijks handelen. 
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Regionale samenwerking 

Met omliggende regionale gemeenten wordt kennis gedeeld en 

vinden periodiek bijeenkomsten plaats om van elkaar te leren en 

gezamenlijk op te trekken. 
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Voortgang op de financiën 
 

Overheveling budgetten 2017 

In 2017 is een beperkt aantal budgetten overgebleven die 

beschikbaar waren gesteld maar door omstandigheden niet (volledig) 

zijn aangewend. Vanwege de koepelvrijstelling is het de 

werkorganisatie niet toegestaan winst te maken en uit die winst een 

reserve te formeren. Daarom is de technische keuze gemaakt om in 

de eindafrekening de bijdrage van de gemeente met € 179.000 te 

verlagen ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage 2017. 

Gelijktijdig hebben wij de gemeenten verzocht (bij de zienswijze 

behandeling van de jaarrekening 2017) om dit bedrag voor 2018 weer 

beschikbaar te stellen. 

 

Extra kosten 2018 

Uit de jaarrekeningtrajecten van de vier gemeenten zijn kostenposten 

naar voren gekomen die thuishoren bij De BUCH in plaats van de 

gemeenten. Aangezien de jaarrekening 2017 van de werkorganisatie 

reeds is opgesteld en gecontroleerd door de accountant, komen de 

volgende kosten ten laste van de begroting 2018:  

 

 
Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit 

de resterende middelen uit 2017 (€ 179.000). Indien deze kosten 

eerder aan de orde waren geweest, dan was er immers minder 

budget overgebleven in 2017. 

Voortgang begrotingsrealisatie 2018 

De bijgestelde begroting 2018 ziet er als volgt uit, waarbij tevens is 

aangegeven wat de bijdrage per gemeente is: 

 

 
 

Over de realisatie op dit moment valt nog niet veel te zeggen. Voor 

zover kan worden nagegaan blijft de exploitatie binnen de 

beschikbaar gestelde bandbreedte. Dat geldt ook voor de geplande 

investeringen. 

 

Accountantskosten. In de BUCH begroting is geen rekening 

gehouden met de accountantskosten. Omdat de meeste processen 

zijn belegd binnen de werkorganisatie en niet meer bij de gemeenten, 

komt echter een deel van de accountantskosten voor rekening van 

De BUCH. Het gaat om € 70.000 (structureel). Bij de tweede 

Gemeente Bedrag Toelichting 

Bergen 72.702,26 Vooruitbetaalde kosten ICT 2017 die eind 2016 op de balans zijn geboekt 

Bergen 15.520,11 VTA kosten inhuur BUCH

Uitgeest 20.209,90 proceskosten belastingen 

Castrium 24.757,10 Kosten belasting 

Totaal 133.189,37

Lasten Baten 

Personele en pers ger kosten 51.717                     51.717                                   

Overige kosten 7.621                       7.621                                      

Totale kosten 59.337              59.337                         

Lasten Baten 

Totaal 59.337              59.337                         

32,44% Bergen 19.249                                   

11,67% Uitgeest 6.925                                      

34,32% Castricum 20.364                                   

21,57% Heiloo 12.799                                   

Totaal 59.337              59.337                         

Baten en Lasten x € 1.000
2018

Bijdrage per gemeente 
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voortgangsrapportage word deze autonome ontwikkeling in de 

begroting verwerkt en als zodanig via de verdeelsleutel van de 

algemene bijdrage over de vier gemeenten verdeeld. De gemeenten 

hebben hier ook financiële ruimte voor omdat hun kosten op dit 

onderdeel ook zijn gedaald. 

 

Integriteitsonderzoeken. Verder worden er binnen de werkorganisatie 

een aantal integriteitsonderzoeken uitgevoerd en spelen er enkele 

arbeidsrechtelijke zaken. De organisatie moet hier handelen en huurt 

daarom externe onderzoekscapaciteit in en wint juridische advies in. 

Binnen de begroting is beperkt budget beschikbaar voor dergelijke 

onderzoeken en zaken. Nu al is bekend dat het budget niet 

toereikend zal zijn. Bij de 2e voortgangsrapportage 2018 komen we 

hier op terug.  

Verbeterplan BUCH “Samen naar beter”. Wij hebben op 11 april jl. 

besloten om vooruitlopend op formele besluitvorming over het 

verbeterplan BUCH de werkorganisatie toe te staan om in 2018 

uitgaven te doen in de scenario’s 1 en 2 en voor het domein 

Samenleven een aantal uitgaven in scenario’s 3a en 3c. Het gaat om 

(maximaal) de volgende uitgaven (zie kolom vrijgegeven 2018): 

 

 

Omissie berekening ICT-taakstelling in verbeterplan. Wij hebben 

geconstateerd dat in de berekening van de kosten van het 

verbeterplan een omissie heeft plaatsgevonden. Dat heeft te maken 

met de wijze waarop de begroting van De BUCH in 2016 tot stand is 

gekomen. Deze begroting sloot in eerste aanleg met een structureel 

tekort, wat door besparingen kon worden omgebogen naar een 

voordeel. Dat voordeel was bedoeld om de besparing richting de 

gemeenten door te kunnen voeren. Nu is voorgesteld om, gezien de 

problematiek zoals geschetst in het verbeterplan, de besparing uit te 

stellen tot nader orde. Het volledig terugdraaien van de besparing 

zou ertoe leiden dat de begroting weer sluit met een tekort. Een tekort 

wat door de gemeenten bijgedragen zou moeten worden. Dit vinden 

wij onwenselijk en daarom houden wij in tegenstelling tot eerdere 

berichten de taakstelling op de ICT in stand. Handhaven van deze 

taakstelling is niet in tegenspraak met de doelstelling van het 

verbeterplan, het verbeteren van de werkbeleving, het voorkomen 

van ziekteverzuim etc. Deze taakstelling kan worden ingevuld door 

de harmonisatie van het applicatielandschap waardoor uiteindelijk 

het benodigde budget voor kosten van licenties en onderhoud kan 

dalen. 

 

Begrotingswijziging 

Aangezien de accountantscontrole op de gemeentelijke 

jaarrekeningen nog niet is afgerond, worden de accountantskosten 

en evt. andere kosten bij de 2e voortgangsrapportage als 

begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd. De uitgaven van het 

verbeterplan BUCH worden in een separate begrotingswijziging 

verwerkt. 

Vrijgegeven

Aard 2018 2019 2020 Totaal 2018

Structureel 1.785.000€     1.785.000€     1.785.000€     1.785.000€     565.000€         

Incidenteel 910.000€         730.000€         50.000€           1.690.000€     587.000€         

Structureel 395.000€         395.000€         395.000€         395.000€         

Incidenteel 990.000€         495.000€         -€                  1.485.000€     885.000€         

Structureel 252.000€         252.000€         252.000€         252.000€         

Incidenteel 1.223.000€     683.000€         238.000€         2.144.000€     378.000€         

Structureel 297.000€         297.000€         297.000€         297.000€         

Incidenteel 450.000€         -€                  -€                  450.000€         

Structureel 174.000€         174.000€         174.000€         174.000€         88.000€           

Incidenteel 884.000€         450.000€         50.000€           1.384.000€     331.000€         

Structureel 2.903.000€     2.903.000€     2.903.000€     2.903.000€     653.000€         

Incidenteel 4.457.000€     2.358.000€     338.000€         7.153.000€     2.181.000€     

BUCH

Scenario

3a
Goed 

Werkgeverschap

3b Dienstverlening

3c
Duurzame 

bedrijfsvoering

1

Autonoom

& 

Ziekteverzuim

Totaal


	Aanbiedingsbrief 1e voortgangsrapportage BUCH 2018 (18bu000006)_S_18.B002592_1
	1e Voortgangsrapportage 2018 BUCH (definitief)_S_18.B002591_1

