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RAADSVOORSTEL 

Onderwerp : Zienswijze kadernota 2020 Werkorganisatie BUCH 
 

 

 

Voorgesteld besluit : 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kadernota 2020 van de Werkorganisatie BUCH  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan 
het bestuur van Werkorganisatie BUCH kenbaar te 
maken. 

 
 
 

Geheimhouding  Ja  
 
 Nee 
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Voorstelnummer :  
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Agendapunt :  
Team :  
Opsteller(s) :  
Bijlagen:  : 1 

 



 

Pagina 2 van 4 
 

RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.   
 
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari 2019 de Kadernota 2020 aan te 
leveren. In deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders 
opgenomen. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te 
geven ten aanzien van deze kadernota.  
 
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota van  
Werkorganisatie BUCH.  
 
KEUZERUIMTE  
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelve, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (UGR) en de bovengenoemde 
notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Voorheen was de werkwijze, conform de UGR 2012, dat het dagelijks bestuur van een 
Gemeenschappelijke Regelingen de uitgangspunten voor de begroting (financieel en 
beleidsmatig) uiterlijk 15 januari ter informatie aan de deelnemende gemeenten aanbood. 
Vaststelling door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vond uiterlijk 
plaats op 1 maart. 
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de UGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota met ingang van 
begrotingsjaar 2020 uiterlijk 15 december 2018 aan te bieden zodat de raad de gelegenheid 
heeft voor 1 maart 2019 een zienswijze af te geven.   
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld. 
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TOELICHTING OP HET ADVIES  
De output van de BUCH Werkorganisatie wijzigt in het fundament niet van jaar tot jaar. In de 
kaderbrief van het bestuur van Werkorganisatie BUCH staan bekende doelen opgenomen, te 
weten:  
 

1. Duurzaamheid 
2. Omgevingswet  
3. Rechtmatigheid  
4. Verbeterplan  
5. Strategisch personeelsbeleid 
6. Huisvesting 
7. Concernplan  

 
Daarnaast bestaan de financiële gevolgen (op dit moment) enkel uit de indexatie. Derhalve 
adviseert ons college u een positieve zienswijze af te geven op de kaderbrief 2020 van de 
Werkorganisatie BUCH.  
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-
breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting 
Werkorganisatie BUCH.  
 
RISICO’S  
Beleidsdoelen: 
Voor 2019 en verder is voor het beleidsdoel ‘invoering omgevingswet’ is slechts beperkt 
budget beschikbaar in de begroting van de BUCH. De invoering is een zeer omvangrijke en 
onontkomelijke ontwikkeling. Het beperkte budget beperkt deze ontwikkeling en vormt dus 
een risico. Op korte termijn wordt daarom een voorstel gedaan aan het bestuur van de 
Werkorganisatie BUCH gedaan. Dit voorstel heeft gevolgen voor de hoogte van de bijdrage 
2019 en verder. 
 
Financieel: 
Werkorganisatie BUCH is financieel in control. Echter, zijn er enkele risico’s. Werkorganisatie 
BUCH heeft geen eigen vermogen cq reserves. Derhalve is het niet mogelijk om zelf 
financiële tegenvallers op te vangen.  
Aangezien er investeringen worden gedaan (ICT, wagenpark, facilitair) moet hier vreemd 
vermogen voor worden aangetrokken. De komende jaren moeten er dus leningen worden 
afgesloten. In de begroting 2020-2023 worden hier voorstellen voor gedaan.  
 
FINANCIËN In de begroting volgt een aanpassing van de kostencategorieën aan de 
verwachte inflatie (indexatie). In de begroting 2019-2022 is al een indexatie verwerkt. Deze 
wordt geactualiseerd.  
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Naar aanleiding van deze indexatie stijgen de kosten. De hogere uitgaven worden conform 
de verdeelsleutel over de vier gemeenten doorbelast. De verwachte verhoging is als volgt:  

 

 
Gemeente  
 
 

verhoging 
bijdrage  

verhoging 
bijdrage  

verhoging 
bijdrage  

verhoging 
bijdrage  

Verdeel 
sleutel  

 2020 2021 2022 2013  

Bergen  
 

89.479  73.162  111.910  533.892  32,36%  

Uitgeest  32.784  26.806  41.003  195.613  11,86%  

Castricum  94.658  77.397  118.388  564.796  34,24%  

Heiloo  59.573  48.709  74.507  355.452  21,55%  

Totaal  276.494  226.073  345.809  1.649.754  100,00%  
  

In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met mogelijke kostenverhoging – of 
verlaging als gevolg van beleidswijzigingen. Eventuele beleidsvoorstellen worden in de 
begroting 2020-2023 gedaan, inclusief de bijbehorende dekking.  

 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t.  

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming wordt het bestuur van Werkorganisatie BUCH per brief geïnformeerd over 
de vastgestelde zienswijze. 

 
BIJLAGEN 
1. Zienswijzebrief aan Werkorganisatie BUCH  

 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
1. Kaderbrief 2020 Werkorganisatie BUCH 

 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
De heer M. Schroor     Mevrouw H. Hafkamp 
Secretaris      burgemeester 


