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Aan de gemeenteraden van Bergen en Uitgeest 
In afschrift aan de gemeenteraad van Heiloo en het 
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Geachte collega’s,  
 
Op 19 april 2021 hebben negen fracties uit de gemeenteraad van Castricum u een brief gestuurd, 
waarin wij onze zorgen met u delen over de werkorganisatie BUCH. Meer bepaald hebben wij 
aandacht gevraagd voor de snel oplopende begroting in combinatie met het feit dat sinds de start 
in 2017 de financiële taakstelling niet is gerealiseerd. 
 
Als partners in de gemeenschappelijke regeling hebben wij u uitgenodigd om met ons in gesprek 
te gaan. De gemeenteraad van Heiloo is per brief, ontvangen op 2 juni 2021, op onze uitnodiging 
ingegaan. Van de raden in Bergen en Uitgeest hebben wij helaas niets gehoord. 
 
Via deze oproep vragen wij u om alsnog te reageren. Wij zijn met name geïnteresseerd hoe u 
aankijkt tegen een aantal belangrijke zaken die eraan bij kunnen dragen dat de transparantie wordt 
vergroot, onze raden meer grip krijgen op de gemeenschappelijke regeling en dat de begroting 
aanmerkelijk minder snel zal oplopen. Het gaat om de volgende zaken: 
 

1. Dienstverleningsovereenkomsten met uitsplitsing van standaard- en meerwerktaken; 
2. Een concreet plan voor (her)huisvesting;  
3. Beperken van de inhuur van externen; 
4. Een beleidsplan om de organisatie fit en gezond te krijgen. 
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Vanaf 7 oktober aanstaande wordt de begroting 2022 in de gemeenteraad van Castricum 
behandeld. De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH is de grootste post in onze begroting en zal 
uitgebreid ter sprake komen. Wij betrekken hier graag uw reactie in. Mogen wij u daarom vragen 
om deze reactie op korte termijn met ons te delen? 
 
Informeel kunnen we vanzelfsprekend ook tijdens de gezamenlijke BUCH-avond op woensdag 29 
september nader van gedachten wisselen. Graag tot dan. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
De fracties van VVD, CDA, CKenG, GDB, D66, De VrijeLijst, Forza! Castricum, PvdA en Fractie 
Van Schoonhoven   


