
 

 

  

Agenda Brede Raadsinformatie bijeenkomst BUCH  

 

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden van de BUCH  

Datum  : 8 maart 2017  

Tijd  : 19:00  uur  inloop  

    19:30  uur  start programma  

Locatie  : gemeentehuis Castricum  Raadhuisplein 1, 1902 CA  

 

Programma: 
Het programma voor de informatiebijeenkomst is opgesteld in overleg met de begeleidingsgroep 
BUCH, waarin uit elke raad twee raadsleden en/of commissieleden zijn afgevaardigd.  
Het inhoudelijk programma bestaat uit twee onderdelen en duurt maximaal 2 uur.  
In het eerste deel van de bijeenkomst worden de raadsleden geïnformeerd over de Omgevingswet, 
de gevolgen van de Omgevingswet voor de rol van de gemeenteraad en de aanpak voor de 
invoering van de Omgevingswet. Vervolgens zijn de raadsleden van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan een Lagerhuisdebat om de verschillende kansen en dilemma’s van de wet verder te 
verkennen.  

.  

Gewenste opbrengst van de avond: 

U heeft meer inzicht in:  

 de belangrijkste kansen en gevolgen voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet;  

 de veranderopgave voor de gemeenten; 

 de betekenis voor de rol van de raden; 

 de invloedsfeer van de raad (waar gaat de raad wel, waar gaat de raad niet over);  

 de reeds lopende trajecten in de afzonderlijke gemeenten op het terrein van de Omgevingswet; 

 de fasering en belangrijke beslismomenten voor de raden; 

 de voorgenomen aanpak en vervolgproces voor de invoering van de Omgevingswet.  

 
 

Programma: 

19:00 uur Ontvangst met koffie en thee. 

 

19:30 uur        Opening door Wendy Verkleij (voorzitter Bestuur, burgemeester Uitgeest).  

 

19:35 uur        Presentatie Annemieke Slokker.  

(Implementatiemanager Omgevingswet BUCH werkorganisatie)  

  Directe gelegenheid voor het stellen van vragen.  

 

20:15 uur       Lagerhuisdebat o.l.v. Gijs Weenink, directeur van de DebatAcademie. 

  Afsluiting door de Debatleider (er wordt een impressieverslag gemaakt). 

 

21:30 uur Afsluiting door Wendy Verkleij, gevolgd door hapje en drankje.   

 

22:30 uur        Einde avond. 
  



 

 

  

Toelichting werkvorm Lagerhuisdebat  
Het Lagerhuisdebat is een debatvorm die is afgekeken van het Engelse parlement. Een 
gespreksleider leest een stelling voor, waarna iedere deelnemer kan bepalen of hij of zij  
het ermee eens is of niet. Wie voor is, loopt naar de ene kant van de ruimte en wie tegen  
is, gaat aan de andere kant staan. Vervolgens kunnen deelnemers spreekgelegenheid 
vragen aan de gespreksleider. Zij kunnen dan voor de microfoon hun visie geven.  
Op basis daarvan kunnen deelnemers eventueel hun mening bijstellen en naar de  
overkant wandelen, of bijvoorbeeld zelf spreekgelegenheid vragen om hun  
zegje te doen. 
 

 
 

 


