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Onderwerp : Beantwoording vragen CKenG website de BUCH 
 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
De fractie van CKenG heeft de volgende vragen gesteld over de website van de Buch: 
 

1. Kunt u zich herinneren dat in 2018 aan de raden van de vier gemeenten is gevraagd om 
vier miljoen euro extra in te leggen ten behoeve van ICT-projecten, waarvan 1,5 miljoen 
voor rekening van de gemeente Castricum? 
Antwoord 
De BUCH heeft bij haar ontstaan (2016) geld gekregen van de 4 gemeenten om haar ICT 
omgeving te harmoniseren. Totaal ging dat inderdaad om een bedrag van € 4.015.000 voor 
4 gemeenten. Daarvan is een groot deel al terugbetaald en staat nog 1,3 miljoen open (ref. 
rapport Berenschot). 
 

2. Welk bedrag daarvan was bestemd voor de nieuwe website van de Buch? Uit het overzicht 
van destijds bleek dat het ging om een bedrag van 62.000 euro. Klopt dat? 
Antwoord 
Hiervan is een deel gebruikt om de websites van de 4 gemeenten te harmoniseren op 
technisch, functioneel en esthetisch vlak. Hier is de genoemde € 62.000 aan besteed. 
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3. Als u nu kijkt op werkenbij.debuch.nl en u bent heel eerlijk, vindt u dat dan 62.000 euro 
waard? Wat heeft de werkorganisatie uiteindelijk betaald voor de website? En wat zijn de 
periodieke kosten die doorlopen? 
Antwoord 
De website die u hier noemt “werkenbij.debuch.nl” viel hier buiten en is ook anders 
gefinancierd. De BUCH heeft voor deze website in 2017/2018 € 3.800 betaald. De 
periodieke kosten bedragen  € 2.640 per jaar.  
 

4. Waarom is de website niet adequaat beveiligd? (zie de schermafbeelding) Een 
beveiligingscertificaat kost hoogstens een paar tientjes, maar ontbreekt domweg. Bent u 
het met onze fractie eens dat het een vreemde figuur is naar inwoners, sollicitanten en 
derden dat het veiligheidsslotje ontbreekt en gemeld wordt dat deze website ‘niet beveiligd’ 
is? Bent u het met onze fractie eens dat dit voor 62.000 euro gewoon geregeld had moeten 
worden? 
Antwoord 
De 4 websites van de gemeenten zijn goed beveiligd; inderdaad heeft u gelijk dat de 
website “werkenbij.debuch.nl” op dit moment niet goed beveiligd is. Het is overigens geen 
site waarop sollicitanten gegevens achterlaten. M.b.t. de uitstraling die dit naar buiten toe 
heeft zijn wij het met u eens. Wij pakken dit daarom ook voortvarend op en danken u voor 
uw oplettendheid. 
 

5. Welke garantie hebben sollicitanten, dat hun persoonsgegevens veilig zijn als zij reageren 
op een vacature bij de Buch? 
Antwoord 
De huidige “werkenbij.debuch” website is alleen een voorkant. Deze website is gemaakt via 
mogelijkheden van een digitaal magazine. Er worden geen persoonlijke gegevens van 
sollicitanten opgeslagen. Het solliciteren gaat rechtstreeks naar solliciteren@debuch.nl of 
via de website van Werken in Noord-Holland Noord. De gegevens van de sollicitanten zijn 
daardoor altijd veilig. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
  

 


