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Geachte heer Van HuizenGeachte heer, mevrouwGeachte heer Van Huizen,

In het kader van de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst sturen wij u 
deze brief. 

Sinds de uitbraak van de corona-crisis zijn veel medewerkers bezig met het uitvoeren van de 
maatregelen uit de noodverordening en is het niet (altijd) mogelijk gebleken om alle reguliere 
taken uit te voeren. De verwachting is dat de crisis nog lang voortduurt.

Met de komst van de nieuwe wet en de verdere belegging van de crisis bij de gemeenten 
komen er naar verwachting nog meer taken bij. Deze taken hebben gevolgen voor onder 
andere de capaciteit en de gestelde prioriteiten.

Aan u is gevraagd uit te laten zoeken wat de uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen 
COVID-19 met onderliggende ministeriële regelingen (Twm). kost aan mensen en middelen.

De raad heeft op 28 januari 2021 ingestemd met de uitvoering van de noodzakelijke 
activiteiten in verband met de Twm en heeft voor 2021 een budget beschikbaar gesteld van 
€ 194.300,-.

Het raadsbesluit en de berekening van het benodigde budget treft u aan als bijlagen bij deze 
brief.

Opdracht
Het college geeft de werkorganisatie BUCH de opdracht uitvoering te geven aan de 
noodzakelijke activiteiten in verband met de Twm. Het college stelt het budget voor 
personeelskosten incidenteel beschikbaar aan de werkorganisatie BUCH. 
In bijlage 1 is de berekening van dit bedrag opgenomen. 
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Wij verzoeken u het college binnen 2 weken te laten weten of u de opdracht aanneemt.

Het totale bedrag wordt, nadat u de opdracht heeft aangenomen, als bijdrage plustaak 
overgedragen aan de werkorganisatie BUCH.

Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Birgit Felstau, strategisch adviseur van het 
team Regie via telefoonnummer 088 909 7130. Of stuur een mail naar 
birgitfelstau@debuch.nl.. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 20uit03881 vermelden?

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
secretaris burgemeester
1

Bijlage 1: Berekening plustaak BUCH
Bijlage 2: Raadsbesluit opdracht plustaak aan werkorganisatie BUCH
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