
 

 

  

---------------------------------------------------UITNODIGING----------------------------------------------------------- 
 
Brede Raadsinformatie bijeenkomst Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo 
 

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden  
Datum  : 10 oktober 2018   
Tijd  : 19:00  uur  inloop  
    19:30  uur  start programma 
    21:30  uur einde programma gevolgd door drankje/hapje  
Locatie  : gemeentehuis Castricum  Raadhuisplein 1, 1902 CA  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte raads- en commissieleden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, 
 
Op woensdag 10 oktober aanstaande organiseren we voor u weer een raadsbrede informatie 
avond. De focus ligt deze avond op de ontwikkelingen ziekteverzuim en ICT van de BUCH 
Werkorganisatie. U heeft in deze bijeenkomst ook de gelegenheid om vragen te stellen. 
Het programma van de avond treft u op de volgende pagina aan. We hopen van harte dat u 
aanwezig bent. 
 
Graag maken van de gelegenheid gebruik om u nog even mee te nemen in de algemene 
afspraken die eerder zijn gemaakt over de organisatie en inhoud van deze avonden. 
 
Organisatie van deze bijeenkomsten 
Tot op heden worden jaarlijks circa 4 brede raadsinformatieavonden gepland. Ook voor 2019 zijn 
reeds vier avonden gepland. De organisatie van deze avonden ligt in handen van de 
begeleidingsgroep en gebeurt in coproductie met het bestuur en de directie van de werkorganisatie 
BUCH. 
In de begeleidingsgroep hebben twee raadsleden uit elk van de vier gemeenteraden zitting. Als 
gevolg van de verkiezingen is de samenstelling van de begeleidingsgroep veranderd. Op 10 
oktober stellen we de leden van de begeleidingsgroep graag aan u voor. 
 
Inhoud van deze bijeenkomsten 
U bepaalt, via de begeleidingsgroep, de inhoud van deze avonden. Omdat de nieuwe 
begeleidingsgroep pas recentelijk weer is gevormd en omdat u (o.a. via de zienswijzen) al diverse 
informatieverzoeken heeft geuit is, bent u door het bestuur schriftelijk1 en mondeling2 geïnformeerd 
over wat u mag verwachten van de bijeenkomsten op 10 oktober en 28 november.  
 
Het programma voor 10 oktober ontvangt u hierbij. Voor 28 november, nadat het bestuur op 31 
oktober bijeen is geweest staan de volgende onderwerpen gepland: de 2e voortgangsrapportage, 
de tussenstand uitvoering verbeterplan, de ontwikkelingen in relatie tot het bedrijfsplan en de stand 
van zaken op de punten die u in uw zienswijzen heeft meegegeven.  
 
De begeleidingsgroep komt op korte termijn bij elkaar en zal dan het definitieve programma voor 
28 november vast stellen. Indien u specifieke/andere wensen heeft ten aanzien van 28 november 
2018 en de avonden in 2019, dan kunt u dat kenbaar maken aan de begeleidingsgroep en aan uw 
griffier.  

                                                
1 Zie brief van het BUCH bestuur d.d. 8 juni 2018 met kenmerk 18bu000005. 
2 Tijdens de BUCH brede informatieavond op 11 juli 2018. 



 

 

  

Beoogd resultaat 10 oktober 2018: 

U bent geïnformeerd over: 

1.  de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van verzuim. 

2. de stand van zaken en ontwikkelingen op ICT 

 

Programma: 

19.00 - 19.30 uur : Inloop 

19.30 - 19.40 uur : Opening en introductie  

door mevrouw Hafkamp, burgemeester Bergen en voorzitter BUCH-

bestuur 

19.40 - 20.10 uur : Stand van zaken ziekteverzuim Werkorganisatie BUCH 

door de heer Schouten, gemeentesecretaris Uitgeest en directeur 

werkorganisatie. 

20.15 - 21.20 uur : Stand van zaken ICT  

  Korte introductie door de heer Romeyn, burgemeester Heiloo en 

portefeuillehouder ICT BUCH.  

  Inhoudelijke presentatie 

  door de heer Driehuis, programmamanager I&A 

21.20 - 21.30 uur : Vervolg schetsen en afsluiting 

door mevrouw Hafkamp, burgemeester Bergen en voorzitter BUCH-

bestuur 

 

Vanaf 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. 
 
 
 
 
 
Aanvullende informatie voor de leden van de raadswerkgroep Financiën en de 
klankbordgroep Omgevingswet 
De raadswerkgroep Financiën(vanaf 19.00 uur in de Stierop) en de klankbordgroep Omgevingswet 
(vanaf 20.15 uur in de Trouwzaal) komen om op deze avond bij elkaar om bijgepraat te worden 
over de stand van zaken. De agenda’s worden separaat opgestuurd aan de leden.  
 
 
 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met : griffie@heiloo.nl  of 088 9097016 

mailto:griffie@heiloo.nl

