
 
 

AMENDEMENT 
 

 
AGENDAPUNTNR 
 

4. Implementatie ambtelijke fusie organisatie 

Onderwerp Besluitvorming op te stellen bedrijfsplan 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 
19 januari 2015 te Castricum 
 

Inhoud Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
 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:  
3. Het College de opdracht te verstrekken (‘derde 
bestuursopdracht’) om de periode tot aan het zomerreces van 
2015 te benutten voor de nadere uitwerking van de ambtelijke 
fusieorganisatie in de vorm van een bedrijfsplan. De uitwerking 
daarvan moet plaatsvinden binnen de in de businesscase 
vastgelegde kaders en uitgangspunten en bevat een 
verdieping/uitwerking van (volgordelijk):  
a. het wenkend perspectief 2020;  
b. het dienstverleningsconcept;  
c. de sturingsfilosofie (politiek-bestuurlijke en ambtelijke grip en 
aansturing);  
d. het juridisch construct;  
e. de organisatiestructuur;  
f. de beoogde cultuur en werkwijzen;  
g. het huisvestingsconcept;  
h. de financiële gevolgen (verdieping van besparingen, 
incidentele lasten en verrekensystematiek/trekkingsrecht. Daarbij 
geldt als uitgangspunt dat de besparingen optimaal worden 
ingezet teneinde het wenkend perspectief te realiseren. 
 

Toelichting Wij constateren 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; In het raadsbesluit stellen de colleges van 
de 4 gemeenten voor 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. Op 8 
januari 2015 heeft de stuurgroep BUCH de raden  door middel 
van een brief een toelichting gegeven met betrekking tot de 
besluitvorming en procesgang inzake de BUCH-samenwerking. 
In deze brief wordt uitgelegd dat de Raad een zwaarwegend 
principebesluit (dus geen definitief besluit) neemt om te komen 
tot variant C; de ambtelijke fusieorganisatie. Omdat de inhoud 
van de brief afwijkt van het voorliggende raadsbesluit wordt het 
raadsbesluit geamendeerd. 
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