
         

 

AMENDEMENT AMBTELIJKE FUSIE BUCH 

 

De Raad van de gemeente Castricum, in vergadering bijeen op 19 januari 2015,  

 

Overwegende dat:  

- de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hun colleges in maart 2014 een 

tweede bestuursopdracht hebben gegeven om door middel van verdiepend onderzoek vast te stellen 

welke samenwerkingsvariant de beste invulling geeft aan de 3K’s (Kwaliteit, Kwetsbaarheid en 

Kosten) met behoud van de 2 G’s (Gemeentelijke kleur en politiek-bestuurlijke Grip); 

 

Constaterende dat: 

- de stuurgroep BUCH in de definitieve versie van de Business Case d.d. 29 oktober 2014 tot de 

conclusie komt dat variant C, de Ambtelijke Fusie, de beste invulling geeft aan de 3K’s en 2 G’s; 

- de colleges aan de Raden voorstellen om op 19 januari 2015 een onomkeerbaar besluit te nemen 

om variant C te gaan uitwerken in een Bedrijfsplan voor implementatie in de jaren 2015 en 2016; 

- de stuurgroep BUCH de raden op 8 januari 2015 door middel van een brief een toelichting heeft 

gegeven met betrekking tot de besluitvorming en procesgang inzake de BUCH-samenwerking. 

 

Besluit als volgt : 

Sub 1 tekstueel te wijzigen in: 

1. Op basis van de ‘businesscase BUCH-gemeenten’, inclusief de daartoe behorende bijlagen A en B 

en met kennisname van het positieve advies van de vier ondernemingsraden, een (zwaarwegend) 

principebesluit te nemen op de implementatie van de in de businesscase uitgewerkte 

samenwerkingsvariant C; de ambtelijke fusieorganisatie; 

Sub 2 te vervangen door: 

2. De toelichting van de stuurgroep BUCH d.d. 8 januari 2015 onlosmakelijk deel te laten uitmaken 

van het (zwaarwegend) principebesluit over de ambtelijke fusie;   



Sub 3 ongewijzigd van toepassing te laten zijn: 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De fracties van CKenG en de Vrije Lijst  

 

Ditzelfde amendement wordt in de andere BUCH-gemeenten ingediend door: 

- KIES Lokaal in Bergen 

- PU in Uitgeest 

- Heiloo 2000 in Heiloo 

 


