
  
 

  
 
Aan de gemeenteraden van 
 
Bergen 
Uitgeest 
Heiloo 
Castricum 
 
Castricum, 19 april 2021 
 
Betreft: Begroting BUCH 2022-2024 
 
 
Beste collega raadsleden, 
 
In 2015 hebben wij gezamenlijk besloten tot een fusie van onze ambtelijke 
organisaties en de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) BUCH. 
Uitgangspunt voor dit besluit waren de 3 K’s en 2 G’s. De K’s staan voor Kwaliteit, 
(verminderen) Kwetsbaarheid en (reductie) Kosten. De G’s voor Grip en 
Gemeentelijke Kleur. Sinds de GR in 2017 van start is gegaan, hebben onze 
gemeenten gezamenlijk 16,5 miljoen euro extra ingelegd voor het Verbeterplan en 
vier miljoen euro voor ICT, het zogenaamde ‘Vijfde Huis’, maar is de taakstelling om 
een besparing te realiseren (oplopend tot 10% in 2021) keer op keer uitgesteld. Het 
mislopen van de taakstelling scheelt Castricum dit jaar 2,5 miljoen euro. 
 
De begroting van de werkorganisatie loopt ondertussen op van 53 miljoen euro in het 
startjaar 2017 tot 72 miljoen euro in 2021. Daarmee neemt de BUCH een steeds 
grotere hap uit de gemeentelijke begroting. Een scala aan andere ambities die wij 
willen realiseren, komt daardoor in het gedrang. Het aantal medewerkers van de 
organisatie is toegenomen van circa 700 bij de start tot circa 800 nu. En daar komt 
nog een bedrag voor externe inhuur bij van 13% van de personeelskosten.  
 
Wij stellen vast, dat de pogingen van de gemeenteraad van Castricum om de 
oplopende kosten te stuiten nog niet tot het beoogde resultaat hebben geleid. Het is 
nu tijd dat de BUCH levert wat afgesproken is. Naar onze mening is zes jaar 
(anderhalf voorbereiding en ruim vier jaar ‘in bedrijf’) voldoende om het effect te zien 
van de doelstellingen die aan de voorkant afgesproken zijn. Naast het ontbreken van 
‘harde besparingen’ in geld is onze raad vooral teleurgesteld in het ontbreken van 
acties, plannen en instrumenten die bijdragen aan het realiseren van de taakstelling.  
 



Specifiek doelen wij dan op: 
 

1. Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s), waarin het onderscheid wordt 
gemaakt naar enerzijds standaardtaken (identiek voor alle gemeenten), die 
zoveel mogelijk kunnen worden geharmoniseerd en waarbij de kosten naar 
rato van het aantal inwoners worden toebedeeld en anderzijds plustaken (per 
project) waarbij de kosten naar een specifieke gemeente worden toebedeeld. 
De DVO’s zouden moeten worden gekoppeld aan de P&C-cyclus. 

2. Een concreet huisvestingsplan. Hiervan is al veel langer sprake. Daar komt bij 
dat sinds de uitbraak van Corona vier gemeentehuizen nu al 14 maanden 
vrijwel leeg staan. De verwachting is dat het thuiswerken (deels) zal blijven 
bestaan, als straks iedereen is gevaccineerd. Omdat het afbouwen, verkopen 
of verhuren van bestaande ruimte direct bijdraagt aan het realiseren van de 
taakstelling wil onze raad nu niet langer wachten met een besluit hierover.  

3. Het beperken van de inhuur van externen. Wij hebben juist in 2015 besloten 
tot oprichting van de BUCH om zoveel mogelijk ‘in huis’ te kunnen doen. Tel 
daarbij de toename van het aantal ambtenaren, dan vinden wij dat er een 
plafond gesteld moet worden aan het percentage van de loonsom dat wordt 
besteed aan externe inhuur. Wij gaan uit van 10%. Tevens moet er een 
toetsingskader komen dat afdelingsmanagers helpt om te beoordelen of 
inhuur wel of niet passend c.q. nodig is.  

4. Een beleidsplan om de organisatie de komende jaren zo fit en gezond 
mogelijk te krijgen. In dit plan kunnen zaken worden opgenomen als een 
evenwichtige samenstelling van het personeel (zit iedereen op de goede plek 
…?), het saneren van afdelingen die minder taken hebben gekregen, het 
zogenaamde ‘doorselecteren van medewerkers’ en een aanpak die gericht is 
op een productieve, efficiënte werkwijze waarbinnen goede medewerkers 
kansen hebben om te groeien.  

 
De gemeente Castricum is door de Provincie Noord-Holland onder preventief 
toezicht geplaatst. Onze raad wordt gevraagd een sluitende begroting aan te leveren 
voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Dat gaat ons niet lukken zonder dat de 
werkorganisatie BUCH daar zijn bijdrage aan levert. U bent onze partner in dit 
probleem, en mogelijk wordt het straks ook uw probleem als de fors stijgende 
bijdrage aan de GR niet wordt afgeremd. Geheel in lijn met waar wij de afgelopen 
jaren op hebben aangedrongen, wordt het nu tijd om te handelen.  
 
Het is de gemeenteraad die over de begroting gaat en het college toestemming geeft 
om geld uit te geven. De ondertekenaars van deze brief, waarvan de fracties 
gezamenlijk een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Castricum vormen, 
hebben besloten om ons college die toestemming niet langer te geven voor zover het 
geld betreft dat de bijdrage in 2021 aan de BUCH zal overschrijden. Wij zijn van 
mening dat de werkorganisatie zo spoedig mogelijk zijn zaken op orde moet krijgen, 
waarbij wij met belangstelling uitkijken naar de concrete uitwerking van de door onze 
raad benoemde aandachtspunten, te weten: 
 
- Het invoeren van de DVO’s; 
- Een adequaat huisvestingsplan; 
- De externe inhuur beperken tot 10%; 
- Een beleidsplan ‘Organisatie Fit & Gezond’. 



Het bovenstaande betekent dat er door Castricum in de toekomst geen bedragen 
meer naar de GR BUCH worden overgemaakt die hoger zijn dan de maandelijkse 
betalingen die in 2021 zijn begroot. Wij houden de BUCH daarmee (met vier jaar 
vertraging) aan de taakstelling die eerder is overeengekomen.  

Het is een ingrijpende, maar noodzakelijke stap die wij zetten. Wij vragen uw begrip 
hiervoor. Uiteraard willen wij met u nader overleggen over de situatie. Wij horen 
graag uw reactie, waarvoor wij u vragen om contact met de ondertekenaars op te 
nemen via het mailadres raadsgriffie@castricum.nl.   

 
Met collegiale groeten, 
 
 
Rob Dekker 
Fractievoorzitter VVD 
 
Fer Wilms 
Fractievoorzitter CDA 
 
Roel Beems 
Fractievoorzitter CKenG 
 
Rob Schijf  
Fractievoorzitter GDB 
 
Ralph Castricum 
Fractievoorzitter Forza! Castricum  
 
Ada Greuter 
Fractievoorzitter PvdA 
 
Mariska El Ouni 
Fractievoorzitter D66 
 
Tim de Heer 
Fractievoorzitter De VrijeLijst 
 
Leo van Schoonhoven 
Fractie Van Schoonhoven 
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