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ONDERWERP      BUCH raadswerkgroepen en invulling BUCH raadsinformatie-avonden 

Geachte fractievoorzitters van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,
Geacht BUCH bestuur, 

De presidia van Bergen, Castricum en Uitgeest en het fractievoorzittersoverleg van Heiloo hebben de 
afgelopen periode aan de griffiers de opdracht gegeven om na de zomer van 2021 een wijzing door te 
voeren in de BUCH raadswerkgroepen en de voorbereiding van de BUCH raadsavonden. 

De belangrijkste wijzigingen zijn :
1. Aan de BUCH-avonden wordt een bredere invulling gegeven dan nu het geval is. Er wordt meer 

ruimte gecreeerd voor het uitwisselen van standpunten tussen de vier gemeenteraden. 
Daarnaast blijft het mogelijk dat vanuit de colleges presentaties worden verzorgd.  

2. De avonden worden alleen benut voor thema’s die in BUCH-verband spelen. 
3. De BUCH-avonden worden zo efficiënt mogelijk benut en waar nodig wordt gebruik gemaakt van 

parallelle sessies. Naast de huidige vier BUCH-avonden worden maximaal twee extra BUCH-
avonden in de planning opgenomen. 

4. De agendering van alle onderwerpen gaat te laten verlopen via de begeleidingsgroep BUCH. In 
plaats van twee raadsleden kan elke raad voor die begeleidingsgroep drie raadsleden 
afvaardigen, om zo een brede scope op de diverse beleidsterreinen te garanderen. 

5. Het voorzitterschap van de BUCH begeleidingsgroep (4 tot 6 bijeenkomsten per jaar) wordt bij 
voorkeur ingevuld door een burgemeester (al dan niet roulerend) om zo ook de relatie met het 
BUCH bestuur te verstevigen.



6. De werkorganisatie BUCH wordt gevraagd een lange termijnagenda voor BUCH-brede 
onderwerpen aan te leveren, waarmee de BUCH begeleidingsgroep een sturingsinstrument heeft 
om te kunnen agenderen.

7. De 3 BUCH-raadswerkgroepen Sociaal Domein, Omgevingswet en Klimaat worden opgeheven  
per 1 september 2021. 
Agendering van onderwerpen uit deze domeinen kan worden ingepland via de reguliere BUCH-
avonden, zodat een bredere afvaardiging van de raden de informatie tot zich kan nemen en 
daarover met elkaar van gedachten kan wisselen vooruitlopend op het reguliere lokale 
besluitvormingstraject.

8. De BUCH-werkgroep financiële aspecten wordt in stand gehouden en bijeenkomsten zoveel 
mogelijk op of direct voor de BUCH-avond gepland. 

Om bovenstaande opdracht uit te voeren is een aantal vervolgactiviteiten en beslissingen nodig voor 
eind september 2021. 
1. Aan de presidia/fractievoorzittersoverleggen van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt 

gevraagd een afvaardiging van 3 raadsleden per gemeente (in plaats van 2) te bepalen voor de 
BUCH begeleidingsgroep. 

2. Aan het BUCH – Bestuur wordt gevraagd om een burgemeester als voorzitter van de BUCH 
begeleidingsgroep af te vaardigen voor de 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar.

3. Aan het BUCH – Bestuur wordt gevraagd een lange termijnagenda voor BUCH-brede onderwerpen 
aan te leveren, waarmee de BUCH begeleidingsgroep een sturingsinstrument heeft om te kunnen 
agenderen.

Toelichting
In de aanloop naar de besluitvorming over de ambtelijke fusie van de vier gemeentelijke organisaties in 
2015, bleek dat er frequent behoefte was aan overleg in en met diverse gremia in BUCH-verband. Het 
zoeken naar geschikte data bleek in die periode geen sinecure. Vandaar dat de griffiers destijds het 
initiatief namen om in de vergaderschema’s 2016 van de vier gemeenteraden vast vier data te 
reserveren voor “BUCH-avonden”.
De invulling van die avonden is vanaf 2016 in handen van de BUCH-begeleidingsgroep. Deze 
begeleidingsgroep bestaat uit twee raadsleden per gemeente en functioneert als een agendacommissie 
ten behoeve van de BUCH-avonden. 

Naast de vier BUCH-avonden zijn in de loop van de tijd ook steeds meer BUCH-werkgroepen ontstaan. 
Zo kennen we momenteel de werkgroep klimaat, de werkgroep omgevingswet, de werkgroep financiële 
aspecten, de werkgroep Sociaal Domein en bovengenoemde begeleidingsgroep. In elke werkgroep zijn 
per raad tussen de twee en vier personen afgevaardigd. Aanvankelijk werden deze werkgroepen 
gepland tijdens of voorafgaand aan BUCH-avonden. Inmiddels worden de werkgroepen vaak op andere 
avonden gepland.  

Zo is organisch een overlegstructuur ontstaan die inmiddels de nodige bestuurlijke drukte oplevert. Op 
verzoek van de 4 presidia / fractievoorzittersoverleggen hebben de BUCH griffiers een voorstel 
voorbereid om de huidige werkwijze opnieuw tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. 
Het voorstel voor een andere werkwijze is de afgelopen periode opgezet en voorgelegd aan de 4 
presidia/ fractievoorzittersoverleggen. Deze zijn allemaal akkoord gegaan met de voorstellen en hebben 
de griffiers verzocht dit verder uit te werken, zodat er met een aangepaste werkwijze kan worden gestart 
na de zomer van 2021. De werkwijze wordt na ongeveer een jaar geëvalueerd in de presidia.  

Werkwijze BUCH raadsinformatie-avonden 



In de afgelopen periode heeft de begeleidingsgroep BUCH, bestaande uit 8 raadsleden (2 per 
gemeente), de Directeur van de BUCH en 1 griffier en 1 bestuursadviseur, de BUCH-avonden 
vormgegeven. De avonden waren overwegend informatief van karakter. Tegelijkertijd zien we ook de 
behoefte om vanuit de organisatie in een vroegtijdig stadium de input van de raden op te halen en een 
toenemende behoefte om als raden onderling in gesprek te kunnen gaan en standpunten uit te wisselen. 
De onderwerpen voor een BUCH – avond worden nu ad hoc aangeleverd bij de griffies, zonder dat daar 
een strategische coördinatie of sturing op plaatsvindt vanuit de BUCH werkorganisatie. 

Bij de diverse BUCH werkgroepen zien we steeds vaker deze door de ambtelijke organisatie worden 
benut om te sonderen of ingeslagen richtingen passend zijn. De samenstelling van de werkgroepen is 
daar echter niet op ingericht, zij vormen niet in alle gevallen een goede weergave van de verhouding in 
de raden. 
Ook vindt er weinig tot geen terugkoppeling plaats – zowel voor- als achteraf - naar de afzonderlijke 
raden, zodat de positie en de effectiviteit van de raadswerkgroepen voor raden en griffies onduidelijk 
blijft. 
Dit overigens met uitzondering van de raadswerkgroep Financiële aspecten die een duidelijk te 
onderscheidend takenpakket en werkgebied heeft. 
In het reglement van Orde van de RKC BUCH staan zij genoemd als klankbordgroep voor de 
onderzoeken van RKC BUCH. Ook heeft de raadswerkgroep financiële aspecten een taak bij de keuze 
en aanbesteding van de accountant en de gezamenlijke voorbereidingen en vormgeving van de P&C 
cyclus van de gemeenten. 

Het doel en effect van de andere drie inhoudelijke raadswerkgroepen is echter diffuus en niet meetbaar. 
Dit afgezet tegen de tijdsbesteding van veel raadsleden, de griffies en de ambtelijke organisatie is het de 
doelstelling om vanaf 1 september 2021 een andere opzet te gaan hanteren.

De eerstvolgende BUCH avond vindt plaats op 29 september 2021. De voorbereidingen vergen langere 
tijd en vinden nu reeds plaats door de huidige BUCH begeleidingsgroep. 
De daaropvolgende BUCH avond is op 24 november; deze kan dan worden voorbereid volgens de 
nieuwe werkwijze en door de begeleidingsgroep in nieuwe vorm. 

Ad Anthonissen, Gerda Beeksma, Rosanne Slootweg en Jacqueline Vrolijk 
De vier griffiers




