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Onderwerp : Aanbieding begroting 2017/2018 - 2021 
 
 
Geachte Raad, 
 
Voor u ligt de eerste programmabegroting van de GR Werkorganisatie De BUCH (verder De 
BUCH). Dit is een bijzondere begroting om een aantal redenen. Ten eerste is dit de 
allereerste begroting van een nieuwe organisatie waarvan de formele start op 1 januari 2017 
plaatsvindt. Daarnaast is het ook een bijzondere begroting omdat dit niet alleen de begroting 
is voor 2017 maar ook de begroting is voor 2018. Omdat het tijdstip voor het aanleveren van 
de begroting 2018 zo dicht ligt op het tijdstip van het aanleveren van de begroting 2017 is het 
plan opgevat om in één document twee begrotingen te vatten. Ook de provincie in haar rol 
van toezichthouder kan zich in dit plan vinden. 
 
Op 14 december 2016 hebben wij de ontwerpbegroting vastgesteld. Zoals in de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is bepaald moeten wij de raden van de 
deelnemende gemeenten de gelegenheid geven een zienswijze in te dienen ten aanzien van 
de begroting.  
 
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerpbegroting 
2017/2018 van De BUCH hun gevoelens doen blijken. Op basis van de WGR moeten de 
raden minimaal 8 weken de tijd hebben om een zienswijze aan te leveren voorafgaand aan 
het moment dat het bestuur de begroting gelezen de zienswijzen vaststelt.  
Op woensdag 11 januari 2017 zal De BUCH een presentatie geven over de inhoud van de 
begroting en hoe deze tot stand is gekomen.  
 
Wij zijn voornemens de begroting tijdens de vergadering van het bestuur van 22 maart 2017 
vast te stellen. Om de zienswijzen van een reactie te kunnen voorzien vragen wij u de 
zienswijze uiterlijk 10 maart aan het bestuur kenbaar te maken. De griffie zal u informeren 
over het proces wat moet  leiden tot de zienswijze. 
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eelke Freerkstra, Concerncontroller van De 
BUCH via telefoonnummer (072) 888 00 00.  

 

 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Marc Pothast       Wendy Verkleij 
Algemeen Directeur       Voorzitter bestuur 


