
 

 

  

Agenda Brede Raadsinformatie bijeenkomst Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo 

 

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden  

Datum  : 24 mei 2017   

Tijd  : 18:00  uur  inloop  

    18:30  uur  start programma  

Locatie  : gemeentehuis Castricum  Raadhuisplein 1, 1902 CA  

 

Programma: 

Het thema van deze avond is dienstverlening. Graag nemen we u vanavond mee in de stand van 

zaken en ontwikkelingen op het terrein van onze dienstverlening. We bouwen daarmee voort op 

het bedrijfsplan, het bestuurlijk ontwerpdocument, de programmabegroting van de werkorganisatie 

en de uitkomsten van de in 2016 gehouden nulmetingen. Deze stukken zijn reeds in uw bezit.  

Het programma voor de informatiebijeenkomst is opgesteld in overleg met de begeleidingsgroep, 

waarvoor u uit elke raad twee raadsleden en/of commissieleden heeft afgevaardigd.  

In verband met de finale Europa League voor Ajax (aftrap 20.45 uur) is de starttijd vervroegd ! 

 

Gewenste opbrengst van de avond: 

1. U heeft meer inzicht in:  

 de ambities van het BUCH bestuur in relatie tot uw ambities; 

 de actuele stand van zaken en reeds behaalde resultaten; 

 de planning en fasering richting 2021.  

2. U bent u in de gelegenheid geweest om aan te geven of de organisatie in uw ogen nog 

steeds op het goede spoor zit. 

 

Programma: 

18:00 uur Ontvangst met (warm) eten.  

(uiterlijk maandag 22 mei 9.00 uur opgeven bij uw eigen griffie) 

 

18:30 uur Opening door Wendy Verkleij (voorzitter bestuur, burgemeester Uitgeest).  

 

18:35 uur Stand van zaken werkorganisatie BUCH 

In vogelvlucht neemt de algemeen directeur, Marc Pothast, u mee in de actuele 

stand van zaken van de werkorganisatie BUCH. Er is onder meer aandacht voor 

personele zaken en ICT. 

  

18:45 uur Dienstverlening  

Via presentaties en een interactieve aanpak blikt de programmamanager, Rob 

Santen, terug op de vastgestelde ambities en afspraken over de dienstverlening. 

Samen met een aantal collega’s neem hij u ook mee in de actuele stand van zaken 

en de ontwikkelingen en plannen in de periode naar 2021. Zorg dat u uw telefoon of 

ipad meebrengt, want dan kunt u ook via de mentimeter aangeven of de organisatie 

nog op het juiste spoor zit. 

 

20:00 uur Afsluiting door Wendy Verkleij,  hapje en drankje. (TV scherm aanwezig)  

 

21:00 uur Einde avond. 


