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Technische vragen PvdA-Heiloo, commissie BZ BUCH-begroting 2017-2018. 
Ter voorbereiding van de behandeling in de commissie BZ op 17 januari 2017 en vervolg op de BUCH 
raadsinformatieavond op 11 januari, ontvangen wij graag schriftelijk antwoord op de volgende 
vragen: 
 
Door de PvdD Heiloo zijn bijgaande vragen aan het college van Heiloo gesteld. Het college heeft de 
technische vragen uitgezet bij De BUCH en de beantwoording hiervan is onder de vragen 
opgenomen. 
 
Aangaande de aanbiedingsbrief. 
Waarom is niet gekozen om de begroting van de werkorganisatie op te stellen parallel aan de 
jaarlijkse gemeentelijke begroting, dus alleen voor 2017? 
Is het College bereid dit aan te passen indien een meerderheid in de raad, dit wenselijk acht? 
 
De verslaggevingsvoorschriften (BBV) schrijven voor dat de Gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 
april in het jaar voorafgaand aan het jaar waartoe de begroting dient, aan de raden ter zienswijze 
moet worden aangeboden. Vervolgens is het aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
om deze begroting gelezen de zienswijzen vast te stellen. Wettelijk lopen deze trajecten dus niet 
synchroon. De reden hiervoor is dat door deze werkwijze de effecten van de begroting van de 
gemeenschappelijke regeling door de gemeenten nog meegenomen kunnen worden in het opstellen 
van de eigen begroting. 
 
Als gevolg hiervan zou de begroting 2018 voor 15 april 2017 aan de raden ter zienswijze aangeboden 
moeten worden. Dit zou inhouden dat de raden kort op elkaar twee verschillende documenten in 
procedure gebracht krijgen en dat de werkorganisatie twee losse documenten op zou moeten stellen 
terwijl de tijd tussen de twee documenten dermate beperkt is dat er geen nieuwe zaken ingebracht 
kunnen worden. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om een begroting voor 2 jaar ter 
zienswijze aan de raden voor te leggen. Dit is afgestemd met de provinciale toezichthouder.  
De bevoegdheid hiervoor ligt bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en niet bij het 
college en/of de raad. 
 
Met betrekking tot de Programmabegroting 2017/2018 t/m 2021 
Blz. 4 
Kan het College aangeven wat de redenen en de omvang zijn van de aanpassingen bij de 
salariskosten van de 3D's? 
Deze aanpassingen van de salariskosten worden veroorzaakt doordat de gemeenten alsook de 
gemeente Heiloo voor de uitvoering van de drie decentralisaties  gebruik gemaakt heeft van 
personeel wat werd ingehuurd. Daarnaast werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de diensten van 
de gemeente Alkmaar voor het regionale contractbeheer.   
Bij het opstellen van het formatieplan is beoordeeld welke werkzaamheden door de werkorganisatie 
worden uitgevoerd en waarvoor dus ook budget overgeheveld moet worden naar de werkorganisatie 
en welke werkzaamheden achterblijven bij de individuele gemeenten. De omvang van de uitname is 
niet anders dan de bedragen die hiervoor in de begroting van Heiloo zijn opgenomen. Daarnaast 
werd door de gemeente Heiloo gebruik gemaakt van de werkzaamheden van een Jobcoach waarvoor 
geen structureel budget beschikbaar is gesteld. Omdat het college van deze werkzaamheden gebruik 
wil blijven maken zijn de kosten hiervan eveneens verwerkt. 
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Blz. 6 (3e bolletje)  
Waarom is gekozen voor één risicoprofiel? Omdat de risico’s die binnen De BUCH worden 
onderscheiden bedrijfsvoering risico’s zijn die niet per gemeente zijn te splitsen. 
 
Zijn de risico's voor alle gemeenten wel gelijkwaardig? Daar waar we praten over het voorkomen van  
risico’s betreffende de bedrijfsvoering binnen de BUCH wel. Mogelijke financiële consequenties 
worden conform de vastgestelde verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. 
 
Kan het College de risico's per gemeente aangeven? Deze staan in de risicoparagraaf van de eigen 
gemeente waarvoor we verwijzen naar de begroting en de jaarrekening van de gemeente Heiloo. De 
risico’s van de bedrijfsvoering binnen De BUCH worden niet per gemeenten onderscheiden.  
 
Wat zijn de (extra) kosten voor het afhechten van Uitgeest aan de zuidflank en in welke mate 
beïnvloeden deze het risicoprofiel? De kosten van het afhechten zijn voor de gemeente Uitgeest en 
zijn niet van invloed op het risicoprofiel van De BUCH. 
 
Wij hebben de op deze pagina als bijlage genoemde afzonderlijke kaderbrief niet aangetroffen: kan 
het College deze nazenden? Deze kaderbrief is gebruikt bij het opstellen van de begroting maar niet 
als zodanig door het bestuur vastgesteld. De reden hiervoor is besloten in de detaillering van de 
kaderbrief en de wens van het bestuur om op hoofdlijnen te besturen. Het college heeft deze niet 
van het bestuur ontvangen en kan deze daarom ook niet nazenden. 
 
Blz. 7  
Graag een nadere toelichting van de gevolgen van de huisvesting per gemeente en het BTW risico?  
In de eigendomssituatie van de huisvesting verandert niets. Het gemeentehuis Heiloo blijft in 
eigendom van de gemeente Heiloo. De gemeente Heiloo stelt deze om niet ter beschikking aan de 
werkorganisatie. Als gevolg van deze werkwijze is er op dit moment geen sprake van een fiscaal 
risico. Elke gemeente houdt de kosten die zij had en daar zijn dus ook geen gevolgen aan verbonden. 
 
Indien we gekozen hadden voor het overdragen van de huisvesting, verandert het gebruik wat een 
mogelijke herziening van BTW tot gevolg had gehad. BTW die in eerste instantie geclaimd was bij het 
BCF, zou dan moeten worden terugbetaald. De mate hiervan verschilt per deelnemende gemeente. 
Ook was op moment dat deze keuze is gemaakt nog niet duidelijke hoe de koepelvrijstelling zou 
kunnen worden toegepast. 
 
Wat in dit kader nog wel moet gebeuren is dat tussen de gemeenten onderling afspraken moeten 
worden gemaakt hoe in geval locaties worden af gestoten en dit leidt tot structurele besparingen bij 
de individuele gemeenten, deze voordelen worden verdeeld tussen de deelnemende gemeenten. 
 
Is dit een nieuw risico en waar gaat het dan in omvang over per gemeente? Ja dit is een nieuw risico 
omdat in de oude situatie alles compensabel was. De omvang per gemeente is in dit geval niet 
relevant omdat het gaat over een hypothetische situatie dat de huisvesting wel overgedragen zou 
worden. Op dit moment beschikken wij niet over de informatie over wat de alternatieve situatie aan 
omvang per gemeente had opgeleverd. 
 
Kan het College voorbeelden geven van  'technische verschuivingen'? Dat gaat bijvoorbeeld over de 
kosten van Jobcoaches en CJG consulenten. In aanvang is hier door de gemeenten verschillend mee 
omgegaan. De een had deze wel toegevoegd aan de uitname de ander niet. Dit is gelijk getrokken. 
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Blz. 8 (uitgangspunten) 
In hoeverre past dit op de oorspronkelijke uitgangspunt van de 3 K en 2 G's?  Dit past prima binnen 
de in het bedrijfsplan vastgestelde uitgangspunten. 
 
Welke meetbare kaders zijn hierbij vastgelegd? (SMART). Zoals u in de begroting al kunt lezen en op 
de voorlichtingsavond heeft kunnen horen; op dit moment nog geen.  
 
Kan het College aangeven wat het 'gewaagde' is aan de opgenomen doelen?  
Bij het SMART maken van de gewaagde doelen komt tot uiting hoe gewaagd of uitdagend de doelen 
gaan worden. 
 
Kan het College aangeven op welke onderdelen de door haar genoemde doel overeenkomt met de 
ambitie van JF Kennedy om een man op de maan te zetten?  
Bij het SMART maken van de gewaagde doelen komt tot uiting hoe gewaagd of uitdagend de doelen 
gaan worden en kan ook worden beoordeeld in hoeverre deze qua ambitie overeenkomen  met de 
ambitie van JF Kennedy om een man op de maan te zetten. 
 
De doelen zijn enkel gebaseerd op een bedrijfsmatige manier van werken: wij missen dat de overheid 
ook tot doel heeft c.q. uitgangspunt heeft publieke diensten te leveren resp. publieke waarden te 
beschermen: dient hier niet te worden opgenomen 'dat de BUCH werkorganisatie tot doel heeft de 
door de wet of gemeenteraden gestelde doelen op een maatschappelijk verantwoorde en 
bedrijfsmatige manier te realiseren'? 
De doelen van de werkorganisatie zijn beschreven in het bedrijfsplan wat ook ter kennisname aan de 
raad van Heiloo is aangeboden. Dit bedrijfsplan is als onderlegger gebruikt voor het geven van 
toestemming voor het aangaan van de gemeenschappelijke Regeling. In dit bedrijfsplan en het later 
aan u gepresenteerde inrichtingsdocument zijn de ambities die De BUCH heeft naar de mening van 
het college duidelijk weergegeven. 
 
Blz. 9  
Kan het College aangeven wanneer de doelen SMART geformuleerd aan de gemeenteraden zullen 
worden voorgelegd? Bij de eerstvolgende begroting van de werkorganisatie BUCH (2019) die in april 
2018 aan de raden wordt aangeboden neemt het bestuur meer SMART geformuleerde doelstellingen 
op. Het komende jaar worden de doelen SMART geformuleerd en worden plannen van aanpak 
gemaakt om die doelen te bereiken.  
 
Volgens het College is de BUCH-werkorganisatie in 2021 een professionele organisatie professioneel: 
kan het College  aangeven op welke onderdelen de BUCH nu nog geen 'professionele organisatie' is? 
Zoals u tijdens de informatiebijeenkomst heeft kunnen horen van meerdere bestuursleden is de 
werkorganisatie per 1 januari 2017 gestart. De organisatie is samengesteld maar nog niet op elkaar 
ingespeeld. De schaalsprong die gemaakt moet worden van werken voor een organisatie die ca 
20.000 inwoners bedient of een organisatie die ca 103.000 inwoners bedient is groot. Dat houdt ook 
in dat veel mensen die in de oude situatie generalist waren en van alles een beetje wisten nu 
specialistischer worden. Ook zijn er mensen die op een heel ander aandachtsgebied ingezet gaan 
worden. Kortom het eigenlijke bouwen gaat nu pas beginnen. 
 
Blz. 11 
Blijkbaar heeft het I&A traject veel tijd nodig: pas na 2019 kunnen de bestaande vier omgevingen 
worden ontmanteld: wat impliceert dit voor de jaren 2017 en 2018? Voor de jaren 2017 en 2018 
impliceert dit, dat De BUCH nog werkt binnen vijf omgevingen en afhankelijk van het 
aandachtsgebied met verschillende applicaties. Daardoor heeft De BUCH de eerste jaren ook dubbele 
softwarekosten zoals deze ook zijn opgenomen in het raadsvoorstel wat in oktober/november 2016 
door het college aan de raden ter besluitvorming is voorgelegd.   
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Kan het College het Strategieplan 'BUCH werkt' ter kennis van de Raad brengen en wanneer is dit? 
Het strategieplan “BUCH Werkt” is een intern document van het bestuur en van de directie en gaat in 
op de bedrijfsvoering van De BUCH. Het is derhalve geen document van het College en niet aan het 
college om dit document verder te verspreiden. 
 
Blz. 13  
In hoeverre is er een garantie dat de ruim € 3 mln. nog te vinden bezuinigingen worden bereikt 
zonder dat dit de dienstverlening zal schaden? Die is er niet. Wel zou het strijdig zijn met de 
uitgangspunten waar juist De BUCH voor in het leven is geroepen. De dienstverlening zal wel 
veranderen. Bij het verder invullen van de resterende taakstelling zal hier door het college ook 
nauwlettend naar worden gekeken. 
 
Is op deze wijze boekhouden met het nemen van een voorschot op nog te behalen resultaten 
passend op de ( BBV) regelgeving? Deze wijze van begroten is in overeenstemming met de BBV regels 
over het opnemen van taakstellingen in de begroting. Zoals door de heer Mesu op de 
informatieavond is toegelicht is om die reden ook niet de volledige taakstelling in de begroting 
verwerkt maar alleen dat deel waar De BUCH invulling voor heeft. Het college kan zich vinden in deze 
prudente werkwijze. 
 
Wanneer zal het College komen met een nadere invulling van de nog te realiseren ruim € 3 miljoen? 
Het is niet aan het college om te komen met een nadere invulling van de te realiseren besparingen 
maar aan het bestuur van De BUCH. Op dit moment is hier geen exacte planning voor. De nadere 
invulling van de te realiseren taakstelling zal uiterlijk bij het opstellen van de begroting voor 2021 aan 
het bestuur van de werkorganisatie worden voorgelegd. Waarna de begroting uiterlijk 15 april 2020 
voor een zienswijze aan de raad van Heiloo zal worden voorgelegd. 
 
Blz. 14 en 15 
Wij ontvangen voor het totaal beeld graag ook de nu niet opgenomen 5 resterende risico's?  
Aangezien het bestuur en zeker ook de raden op hoofdlijnen sturen hebben zij gemeend het 
overzicht in de begroting te beperken tot de top 10 risico’s. Zo is de begroting ook door het bestuur 
van de werkorganisatie BUCH vastgesteld. Buiten de begroting bekende risico’s zullen daarom ook 
eerst aan het bestuur voorgelegd moeten worden alvorens deze verder worden verspreid. 
 
Nu er extra ICT budget beschikbaar is gesteld op basis van aanvullend onderzoek: waarom is er toch 
nog een extra risico van € 1,5 mln op ICT gebied opgenomen met een mogelijk invloed van ruim 
30%? Omdat de complexiteit van de operatie die De BUCH nu uitvoert niet mag worden onderschat. 
De afgelopen periode heeft dit wel aangetoond. Ook hier is sprake van een schaalsprong waarbij het 
niet simpelweg de een kwestie is van de som der delen. Aan dergelijke complexe trajecten zijn ook 
risico’s verbonden. 
 
Hoe is de € 250.000 max. risico door toename ziekteverzuim berekend en wat geen de financiële 
gevolgen per % extra ziekteverzuim? Die is niet berekend, maar die is ingeschat. Uitgaande van het 
feit dat een formatieplaats gemiddeld grofweg € 60.000 kost per jaar en één procent ongeveer 7 fté 
betreft kost een % ziekteverzuim € 420.000 aan verlies van productiecapaciteit. Gaat De BUCH ook 
over tot vervanging met tijdelijk invulling dan lopen deze kosten vanzelfsprekend op tot het dubbele. 
 
Blz. 16 
Er wordt aangegeven dat in 2017 een langlopende ICT lening als BUCH wordt aangetrokken van € 5,7 
mln: hoe kan een 'langlopende lening' worden afgesloten in relatie tot de BUCH wanneer er partijen 
uit de BUCH zouden willen treden en de relatief korte afschrijftermijnen voor ICT investeringen van 3 
tot 5 jaar?  Alle leningen langer dan 1 jaar zijn langlopende leningen. Deze leningen zullen in 
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verhouding staan tot de investeringen waarvoor zij ter financiering dienen. Ook 
vervangingsinvesteringen zullen uiteindelijk gefinancierd moeten worden. 
 
Mocht er sprake zijn van uittreding wil dit niet betekenen dat de investering daardoor verandert. 
Eventuele kosten die voortvloeien uit de uittreding worden overeenkomstig de getroffen regeling 
aan de uittredende gemeente in rekening gebracht. 
 
Blz. 17 en 19  
Renteverwachting:  welke impact heeft een hogere rente ontwikkeling dan de 2% in 2020 e.v. m.b.t. 
de 10-jaars lening? Geen, aangezien De BUCH uitgaat van een tienjaarslening. Een afwijkende 
ontwikkeling van marktrente zal alleen impact hebben wanneer de organisatie gebruik zou maken 
van renteswaps. Dergelijke financiële producten zijn echter volgens het treasurystatuut niet 
toegestaan. 
 
Blz. 22 
Wat is het risico van het niet opnemen van incidentele baten en lasten voor 2020 en 2021? 
Dit is geen risico. Het overzicht is bedoeld om aan te geven welke incidentele baten en lasten in de 
begroting staan opgenomen. Voor de jaarschijven 2020 en verder zijn er op dit moment geen 
incidentele baten en lasten bekend. Het kan zijn dat die later wel worden opgenomen als zij zich gaan 
voordoen.  
 
Blz. 30  
De aanvangszin ('Gezien de fase waarin wij zitten is het nagenoeg onmogelijk om exact te duiden hoe 
de bovengenoemde besparingen gevonden kunnen worden') stelt de PvdA niet gerust: kan het 
College in dat geval en minder exact, maar een politiek-bestuurlijk acceptabele duiding kunnen geven 
hoe de besparingen gevonden kunnen worden?  
In het bedrijfsplan waar u als raad ook kennis van heeft genomen zijn suggesties voor besparingen 
gedaan. Het college verwijst naar het bedrijfsplan voor suggesties waar de besparingen kunnen 
worden gevonden. 
 
De laatste zin ('Hier geven wij verder invulling in, door resultaatafspraken met het management te 
maken') zou volgens ons vertaald moeten worden in een harde resultaatsverplichting en integrale 
sturing opdat er niet uit de pas kan worden gelopen: is het College daartoe bereid?  
Dit is niet aan het college maar aan het bestuur en de directie van de werkorganisatie.  
 
Met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst. 
De PvdA Heiloo vindt het merkwaardig dat deze overeenkomst niet in de agenda van BZ is 
opgenomen. Wat is hiervan de reden?  
De reden hiervan is dat het niet meer mogelijk was de DVO’s mee te nemen in deze vergadering van 
BZ en na overleg met uw voorzitter is besloten deze agenderen voor de daarop volgende 
vergadering. 
 
Op pagina 2 staat als een van de overwegingen 'Vertrouwen in elkaar het uitgangspunt van deze 
overeenkomst is' staat. Dat lijkt ons een uitgangspunt dat niet als 'hét' uitgangspunt, laat staan als 
het enige uitgangspunt van de overeenkomst kan dienen: is het College bereid dit uitgangspunt te 
schrappen, dan wel dit als volgt te wijzigen: 'Het realiseren van publieke doelen en het beschermen 
van publieke belangen door een maatschappelijk verantwoorde en bedrijfsmatige manier van 
werken waarbij vertrouwen in elkaar een van de uitgangspunten van de overeenkomst is'?  
Het college gaat hierover graag met u in discussie. 
 
11 januari 2017, 
Ko Hemminga, fractievoorzitter PvdA Heiloo. 


