---------------------------------------------------UITNODIGING----------------------------------------------------------Brede Raadsinformatie bijeenkomst Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo
Aan
Datum
Tijd
Locatie

: alle raads- en commissieleden, steunfractieleden
: 25 november 2020 via Teams
: 19:30 uur start programma
21: uur
einde programma
: Digitaal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte raads- en commissieleden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,
Op woensdag 25 november 2020 organiseren we voor u weer een raadsbrede informatie avond.
Vanwege de veiligheid organiseren we deze bijeenkomst nog een keer digitaal.
Deze avond staat nogmaals in het teken van de evaluatie BUCH-samenwerking en is gericht op
verdere informatievoorziening, met een leuke afsluiter. Het programma leest u hieronder.
Na de presentatie op hoofdlijnen van het evaluatierapport door Berenschot op 23 september jl.,
kunt u nu uw technische vragen laten beantwoorden.
U wordt gevraagd om uw vragen te stellen via uw eigen griffie en deze uiterlijk donderdag
19 november in te dienen. Op basis daarvan wordt een presentatie (door Berenschot)
voorbereid. De eventueel resterende vragen worden later schriftelijk beantwoord.
Via de griffie van Heiloo ontvangt u t.z.t. weer een Teams uitnodiging.
Net als voor de BUCH bijeenkomst op 23 september voegen we nu weer een instructie Teams bij.
Mocht u problemen hebben met Teams, dan kunt u daarvoor uw griffie benaderen.
Graag zien we u de 25ste !
Hartelijke groet, de begeleidingsgroep
PROGRAMMA
19.30 – 19.35 uur:

Opening BUCH-avond (door de voorzitter Hans Romeyn)

19.35 – 20.00 uur:

Een presentatie over de procesaanpak van de evaluatie BUCH
Stefan Lopez Noordeloos (werkorganisatie)
Onderwerpen : proces en planning, betrokkenheid raden, de onderwerpen
waarover de raden om besluitvorming wordt gevraagd.
Gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat.
Beantwoording van de schriftelijk gestelde technische vragen van de
raadsleden door de heer Phillip Veller van Berenschot.
Gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat.

20.00 – 20.40 uur

20.40- 21.00 uur

Een ontspannende afsluiter “het groen in beeld” .
Een film van de vier lokale omroepen van Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo over het mooie groen in de vier gemeenten.
Een coproductie, speciaal voor deze gelegenheid voor u gemaakt.

21.00 uur

Afsluiting door Hans Romeyn

