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Geachte colleges en gemeenteraden, 

 

U ontvangt deze brief terwijl Nederland voor een tweede keer in lockdown zit vanwege de Covid-

19 maatregelen. Die situatie tekent ook het vervolg van deze brief. Wij hebben namelijk besloten 

om u op dit moment geen kaderbrief voor het begrotingsjaar 2022 toe te sturen. In deze brief 

leggen wij u uit waarom we de keuze hebben gemaakt en welke aanpak we voorstellen voor het 

vervolg.  

 

Motivatie besluit 

Buiten de werkorganisatie BUCH is de wereld op dit moment volop in beweging en dat dwingt 

ons om na te denken over de wijze waarop we daar in kunnen meebewegen. Dat beperkt zich 

niet slechts tot de gevolgen van Covid-19 op uw en onze financiële huishouding. Op dit moment 

is bijvoorbeeld ook nog geen duidelijkheid over de nieuwe cao en de indexering van de 

pensioenen. Verder is nog onduidelijk welke invloed de verkiezingen van maart dit jaar zullen 

hebben op de gemeentebegrotingen in 2022.  

 

Binnen de werkorganisatie BUCH is de wereld op dit moment misschien wel even zozeer in 

beweging. Vanaf begin volgend jaar buigt u zich gezamenlijk verder over de uitkomsten van 

Evaluatie BUCH. Daarnaast zijn we met elkaar op zoek naar een antwoord op het huisvestings-

vraagstuk. En ook is op dit moment sprake van een situatie met wisselende wensen van de 

gemeenten ten aanzien van de begroting en de uitvoering van diverse taken die wij voor u 

uitvoeren.  

 

Deze bewegingen laten zich in onze optiek niet vastleggen in een kaderbrief. Want op het 

moment dat u uw zienswijzen erover aan ons meegeeft, dan is de inhoud van het document 

waarschijnlijk al achterhaald. Omdat het aanbieden van een kaderbrief/kadernota in deze fase 

geen wettelijke plicht is, maar een bestuurlijke afspraak in Noord-Holland Noord, hebben wij gelet 

op alle onzekerheden gemeend, dat we er goed aan doen om nu geen kaderbrief op te stellen.  
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Voorgestelde aanpak 

Het feit dat we nu geen kaderbrief aan u aanbieden, wil voor ons niet zeggen, dat we u niet in de 

gelegenheid stellen om input op de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan ons mee te 

geven. 

Begin van het nieuwe jaar stellen wij, aansluitend op de P&C Cyclus, een procesvoorstel op met 

daarbij een planning om in gezamenlijk overleg tussen raden, colleges en werkorganisatie te 

komen tot invulling van de begroting voor 2022. Wij vinden dat belangrijk omdat we zorgvuldig de 

actualiteit, de bewegingen en ieders situatie willen kunnen benoemen en afwegen samen met u. 

Daarom worden nu geen nieuwe financiële kaders bij u opgehaald en zullen wij op basis van de 

eerdere kaders het genoemde gesprek voeren. Over de wijze waarop we dat op een passende 

manier met elkaar kunnen doen, ook gelet op de COVID-19 actualiteit en het proces van de 

Evaluatie BUCH, beraden wij ons ook graag samen met u. 

 

Tot slot 

Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij uiteraard ook bereid.  

 

Met vriendelijke groet, 

het BUCH bestuur, 

 

 

 

 

P.S.N. Schouten T.J. Romeyn 

Plv secretaris voorzitter 

 

 


