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Ambitie

Een BUCH werkorganisatie die optimaal bijdraagt aan een fijne woon-, werk- en  

leefomgeving voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeenten Bergen,  

Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit doen we door te leren van vier jaar BUCH en 

de aanbevelingen uit te voeren.

Programma Samen Sterk

De BUCH is na vier jaar geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in het rapport “BUCH-
gemeenten samen in zee” en de Benchmark formatie en kosten. In het rapport zijn zeven 
aanbevelingen gedaan gericht op de voortgang van de samenwerking. De vier colleges 
hebben besloten dat ze samen willen werken aan een sterkere werkorganisatie. Na het 
vaststellen van het rapport hebben de gemeentesecretarissen en de algemeen directeur, 
aan de hand van de door de vier colleges gegeven input, een concept bestuursopdracht 
uitgewerkt. Om de resultaten van de bestuursopdracht op een goede wijze te bereiken, is 
het programma Samen Sterk gestart. Graag informeren wij u met deze nieuwsbrief over de 
voortgang van het programma.

Programmaplan
De vier colleges hebben op 28 september het programmaplan Samen Sterk vastgesteld. Met 
het programmaplan is een eerste ordening aangebracht in het programma, dat als leidraad 
dient voor het verder uitwerken van elk programmaonderdeel.  Het programma heeft zes 
onderdelen, die in samenhang met elkaar worden opgepakt:
 Vorm derde G van gezamenlijkheid
 Inhoudelijke stip op de horizon
 Richt je op organisatieontwikkeling
 Bewaak een goede rolinvulling
 Communicatiestrategie
 Winst bij het optimaliseren van de ICT

Het programmaplan is ter kennisname toegestuurd aan de vier raden, voorafgaand aan de 
BUCH raadsinformatiebijeenkomst van 29 september 2021. 

Programmaorganisatie
De burgemeesters zijn de bestuurlijk opdrachtgevers. De uitvoering is in handen van de 
gemeentesecretarissen. Samen met de domeinmanagers pakken ze allemaal een deel van 
dit programma op. De algemeen directeur draagt bij op specifieke onderwerpen. Besluiten 
zullen de colleges en raden nemen in sessies waar ze allemaal bij elkaar komen. Inmiddels 
zijn projectleiders aangewezen en worden de projectteams ingericht en opgestart. 

Voortgang van de programma onderdelen

Het programma Samen Sterk bestaat uit zes onderdelen. Aan elk onderdeel is een 

gemeentesecretaris, een domeinmanager en een projectleider gekoppeld. Zij werken de 
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losse programma onderdelen uit in een plan van aanpak. Daarin wordt vastgelegd welke 

concrete resultaten het onderdeel gaat opleveren, wanneer resultaten behaald worden en 

welke capaciteit, incidentele en mogelijk structurele middelen daarvoor nodig zijn. De 

plannen van aanpak worden voor besluitvorming voorgelegd aan het gremium dat bevoegd 

is om te besluiten over het desbetreffende plan van aanpak. De verwachting is dat dit 

voornamelijk aan de vier colleges is op 7 december tijdens de gezamenlijke 

collegebijeenkomst. 

Hieronder leest u meer over elk onderdeel: het onderwerp, aan welke programmadoelen 

het onderdeel een bijdrage levert en de status. 

Vorm derde G van gezamenlijkheid

Onderwerp 
Een gezamenlijke visie op dienstverlening voor zowel inwoners, ondernemers als onze 

bestuurders. 

Programmadoelen 
 Het verbeteren van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemer en van de 

werkorganisatie aan de vier colleges en raden. 
 Meer voordeel voor inwoners en ondernemers uit de samenwerking. 
 Het vergroten van het bestuurlijk comfort bij zowel colleges als raden. 

Status
Het plan van aanpak is in ontwikkeling. Voor de organisatie van dit onderdeel wordt 
voortgebouwd op het team en de ervaringen van het concerndoel Top dienstverlener van 
de BUCH werkorganisatie. Nieuw is de focus op dienstverlening aan colleges en raden. 

Inhoudelijke stip op de horizon

Onderwerp 
Een inhoudelijke stip op de horizon wat de BUCH per gemeente levert. Met een 

dienstverleningsovereenkomst per gemeente, een vastgestelde basisdienstverlening en een 

overzicht van lokale en gezamenlijke beleidsambities. Dit onderdeel heeft de hoogste 

prioriteit. 

Programmadoelen 
 Het verbeteren van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemer en van de 

werkorganisatie aan de vier colleges en raden. 
 Meer voordeel voor inwoners en ondernemers uit de samenwerking. 
 Het verbeteren van de samenwerking vanuit een heldere en eenduidige stip op de 

horizon.

 Het vergroten van het bestuurlijk comfort bij zowel colleges als raden. 
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Status 
Het project ‘Inhoudelijke stip op de horizon’ is medio oktober opgestart. Het project bestaat 

uit een opdracht voor de korte termijn om de huidige dienstverleningsovereenkomsten 

(DVO’s) te actualiseren en hierin beter inzichtelijk te maken wat de basistaken en de 

plustaken zijn. Dit deel van het project moet resulteren in nieuwe DVO’s per 1 januari 2022 

met een looptijd van maximaal 1 jaar.

De langere termijn van dit project hangt samen met de verkiezingen in maart 2022. Na de 

verkiezingen is de verwachting dat vier nieuwe colleges alles op alles zullen zetten hun 

doelstellingen te verwoorden in de kadernota’s 2023 welke voor- of net na de zomer het 

licht zullen zien. Dit zal de basis worden voor de verbeterde DVO’s 2023 zoals als einddoel 

voor het project ‘Inhoudelijke stip op de horizon’ zijn voorzien.

De afgelopen weken is benut om informatie te verzamelen van andere 

samenwerkingsverbanden om te zien wat we kunnen leren van hun situatie. Zo hebben we 

informatie ingewonnen bij collega’s van de SED, HLT en BAR-organisatie. Ook op internet is 

het nodige gevonden op het gebied van dienstverleningsovereenkomsten. Deze 

informatiefase heeft met name een kapstok opgeleverd om de basistaken in beeld te 

brengen. We willen de zogenaamde BBV taakvelden hiervoor gebruiken. Dit heeft als groot 

praktisch voordeel dat de beschikbare capaciteit en middelen op dat niveau al aanwezig zijn.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de bestuursadviseurs. Zij spelen een belangrijke rol 

om de huidige speerpunten voor hun gemeente in beeld te brengen. Om enige structuur 

aan te brengen in het beschrijven van de speerpunten is een format opgesteld en gedeeld 

met de bestuursadviseurs. Hierdoor kan makkelijker het capaciteitsvraagstuk per domein en 

team inzichtelijk worden gemaakt. De bestuursadviseurs gaan hiermee aan de slag en zullen 

dit in nauw overleg met de gemeentesecretaris doen.

Tot slot is een plan van aanpak opgesteld met een uitwerking van de doelstelling en de op te 

leveren resultaten. Dit komt 7 december terug op de agenda. 

De komende vier weken staan de volgende acties in de planning:

 het beschrijven van de basistaken met als kapstok de BBV taakvelden en hieraan 

koppelen de capaciteit en middelen;

 de plustaken in beeld brengen;

 uitwerken van de speerpunten per gemeente;

 beoordelen van de huidige DVO’s, met name de artikelen die eventueel verduidelijking 

behoeven voor de basis- en plustaken.

Op 7 december in de gezamenlijke collegebijeenkomst kunnen ook de eerste resultaten 

gedeeld worden.
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Richt je op organisatieontwikkeling

Onderwerp 
Een werkorganisatie die zichzelf kan ontwikkelen voor de opgaven van nu en de toekomst. 

De organisatiedoelen zijn herijkt en vertaald naar een passende bedrijfsvoering. De talenten 

van onze mensen worden beter afgestemd op onze doelen en taken.

Programmadoelen 
 Het verbeteren van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemer en van de 

werkorganisatie aan de vier colleges en raden. 
 Betere toerusting van de werkorganisatie voor de opgaven van nu en in de toekomst. 

Status 
Voor dit programmaonderdeel is een plan van aanpak in de maak. Bestaande trajecten zoals 
de evaluatie van de concerndoelen van de BUCH werkorganisatie, en wat daarvan te leren 
is, worden verwerkt in dit onderdeel. Belangrijke resultaten die in de planning worden 
opgenomen zijn de vlootschouw, strategische personeelsplanning en strategisch HR beleid.

Bewaak een goede rolinvulling

Onderwerp 
Duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van raden, colleges, 

gemeentesecretarissen, BUCH bestuur en BUCH werkorganisatie. 

Programmadoel 
 Het vergroten van het bestuurlijk comfort bij zowel colleges als raden. 

Status 
Een plan van aanpak is in de maak. Vooralsnog ligt de focus op de inrichting van de 

topstructuur en de rol van gemeentesecretarissen en algemeen directeur. Dit onderdeel zal 

ook door hen uitgevoerd worden. 

Communicatiestrategie

Onderwerp 
Een communicatiestrategie waarin we laten zien wat de meerwaarde van onze 

samenwerking in de BUCH is. En waarmee we beter aan onze raden laten zien of we onze 

financiële en maatschappelijke doelen halen. 

Programmadoel
 Het verbeteren van de communicatie over de publieke meerwaarde van de 

samenwerking.
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Status 
Een plan van aanpak wordt opgesteld. Tegelijkertijd is al gestart met het opstellen van de 
strategie omdat de wens is deze voor het einde van 2021 vast te stellen. Hiervoor bouwen 
we voort op reeds verzamelde inzichten over de communicatie van de BUCH en de vier 
gemeenten. 

Winst bij het optimaliseren van de ICT

Onderwerp 
Een geoptimaliseerde ICT die nog beter in de behoeftes van ons werk voorziet. 

Programmadoelen
 Betere toerusting van de werkorganisatie voor de opgaven van nu en in de toekomst. 

Status 
Al in mei 2021 is door de BUCH werkorganisatie een plan van aanpak vastgesteld voor de 

doorontwikkeling van de I&A organisatie. Dit plan en de bijbehorende projectorganisatie 

wordt opgenomen in het programma Samen Sterk. Hierin is zowel aandacht voor de 

strategische, tactische en operationele doorontwikkeling. De uitvoering is in handen van de 

externe organisatie M&I/Partners. Dit plan van aanpak kunt u op 7 december bespreken. 

BUCH raadsinformatie avond 24 november 2021

Tijdens de BUCH raadsinformatie avond op 29 september zijn de fracties van de 

gemeenteraden bij elkaar gekomen in hybride vorm. Zij hebben in een vrij gesprek kunnen 

reageren op de evaluatie Berenschot en hun wensen en zorgen rondom de werkorganisatie 

kunnen delen. Voornamelijk door de krappe tijd bleef dit gesprek beperkt tot het delen van 

standpunten. Veel gehoorde thema’s waren de duiding van de rol van de raden ten opzichte 

van de werkorganisatie, de DVO’s, huisvesting, inhuur, organisatieontwikkeling, ICT, 

solidariteit en eensgezindheid, samen sterk willen zijn, communicatie, financiën, 

dienstverlening en harmonisatie. Bijna alle thema’s komen terug in het programma Samen 

Sterk. 

Op 24 november vervolgen de raden het gesprek. In interactieve blokken van 2 x een half 

uur wordt verder gesproken over de thema’s: blok 1. rolinvulling, dienstverlening en ICT, 

blok 2. dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en organisatieontwikkeling. De verdere 

voorbereiding van deze sessie wordt vanuit het programmateam opgepakt. Tijdens de 

avond is zowel bestuurlijke als ambtelijke begeleiding en ondersteuning aanwezig. 
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