Lijst Van Schoonhoven
MOTIE
Motie bij:

Begrotingswijziging 2021

Onderwerp

Werkorganisatie BUCH

De raad van de gemeente Castricum in vergadering bijeen op 18 februari 2021
Overwegende
dat:

- Dienstverleningsovereenkomsten een belangrijk instrument zijn om de
afspraken (over taken en toerekening van kosten) tussen de
Werkorganisatie BUCH en de deelnemende gemeenten vast te leggen;
- Dat alle pogingen van de Raad (sinds de start van de
Gemeenschappelijke Regeling in 2017) om dit geregeld te krijgen nog
niet tot het gewenste resultaat hebben geleid;
- De Werkorganisatie BUCH vier jaar na de start de financiële taakstelling
nog niet heeft gerealiseerd, en dat de kosten voor de gemeente
Castricum zelfs jaarlijks met een miljoen euro toenemen;
- De gemeenteraad dit jaar geen Kaderbrief van de GR is aangeboden en
de Raad daarmee de kans is ontnomen om op deze Kaderbrief een
Zienswijze in te dienen;
- De gemeente Castricum inmiddels door de Provincie onder Financieel
Preventief Toezicht is geplaatst en van Raad en College (voorafgaand
aan de Kadernota in juni) wordt gevraagd om een structureel sluitende
begroting te overleggen;
- De Begroting 2021 van de gemeente Castricum een aanzienlijk tekort
laat zien en dat dit tekort naar verwachting verder op zal lopen als gevolg
van Corona en de herijking van het gemeentefonds;
- De Raad op 19 november 2020 evenwel heeft ingestemd met de
Begroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024, onder de
nadrukkelijke voorwaarde dat hetgeen in het begeleidende statement
staat op korte termijn zou worden geëffectueerd;
- Echter na drie maanden nog geen hernieuwde afspraken met de BUCH
zijn gemaakt, dat er nog geen Plan van Aanpak is gepresenteerd om de
aanbevelingen naar aanleiding van het Evaluatierapport Berenschot te
implementeren en dat er door de BUCH nog geen uitvoering is gegeven
aan de motie van de gemeenteraad van Heiloo d.d. 15 juni 2020, waarin
wordt gevraagd naar een afbouwplan voor de inhuur van externen.

Spreekt uit:

- Dat de basisbijdrage aan de Werkorganisatie BUCH en/of de externe
inhuur zodanig dient te worden aangepast, dat het bedrag in de
begrotingsjaren 2021-2024 niet hoger zal zijn dan de 0-lijn van 2020;
- Dat de Raad van Castricum niet zal instemmen met meerkosten, tenzij
die het gevolg zijn van loonkostenstijging door CAO-afspraken, en dat de
BUCH wordt gevraagd haar nieuwe programma’s te betalen uit
efficiencymaatregelen en voordelen als gevolg van de schaalgrootte;
- De kosten die gemoeid gaan met de inhuur van externen te willen
afbouwen naar 10 procent van de loonsom;
- Pas weer uitgaven goed te keuren als daar DVO’s met alle betrokken
gemeenten aan ten grondslag liggen.

Draagt het
College op:

- Alsnog opvolging te geven aan de statement d.d. 19 november 2020,
die onlosmakelijk met instemming over de begroting is verbonden;
- Te bevorderen dat de ‘0-lijn van 2020’ zal gelden voor de jaren 20212024 en dat de basisbijdrage aan de Werkorganisatie BUCH en/of de
externe inhuur zodanig wordt verlaagd dat Castricum in deze jaren het
begrotingstekort kan terugdringen naar 0;
- De gemeenteraad een voorstel te doen op welke wijze en in welke
stappen de inhuur van externen in de loop van 2021 zal worden
verminderd tot maximaal 10% van de loonsom;
- Te bevorderen dat de DVO’s op korte termijn, maar uiterlijk voorafgaand
aan de behandeling van de Kadernota 2022, door de andere gemeenten
zijn ondertekend en als instrument in de P&C-cyclus van de
werkorganisatie zullen zijn opgenomen.
- Dit Raadsbesluit te delen met Bestuur en Directie van de BUCH, de
Raden van Bergen, Uitgeest en Heiloo en met de Provincie;

En gaat over tot de orde van de dag.
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