
 

 

  

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

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden  
Datum  : 28 november 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 28 november aanstaande organiseren we voor u weer een raadsbrede informatie 
avond. De avond bestaat uit een gezamenlijke opening in de raadszaal gevolgd door twee 
parallelle sessies: BUCH Proeverij (raadszaal) en de ambities in het kader van de omgevingswet 
(trouwzaal). U kunt uw keuze maken voor een van beide sessies.  
 
Beoogd resultaat BUCH Proeverij: 
U bent op hoofdlijnen geïnformeerd over de stand van zaken en ontwikkelingen BUCH 
werkorganisatie en uw vragen naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage en de 
presentaties zijn beantwoord. 
 
In uw zienswijzen als reactie op het verbeterplan heeft u het bestuur van de werkorganisatie BUCH 
gevraagd om u, in aanvulling op de tweede voortgangsrapportage 2018 van de werkorganisatie 
BUCH, in het vierde kwartaal te informeren over de voortgang op de diverse ontwikkelingen. Op 10 
oktober bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen verzuim en ICT. Deze avond komen uw 
overige informatievragen aan bod. 
 
Beoogd resultaat Ambitiedocument Omgevingswet: 
U bent geïnformeerd over de actuele stand van zaken Omgevingswet en de ambities waarover u 
binnenkort in uw raden gaat besluiten. U bent, aan de hand van casuïstiek, met elkaar in gesprek 
geweest over de ambitie en de uitgangspunten en u heeft een beeld wat dit concreet voor uw 
inwoners en ondernemers kan betekenen. 
 
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo bereiden zich samen voor op de komst van 
de Omgevingswet. We naderen een belangrijke mijlpaal. Begin 2019 wordt aan de vier raden een 
eerste voorstel voorgelegd: de vaststelling van het Ambitiedocument Omgevingswet. U bepaalt 
dan de richting waarbinnen de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet verdergaat.  
 
Ambitie en de praktijk van alledag 
Tijdens de BUCH informatiebijeenkomst op 11 juli 2018 hebben we met u gesproken over de 
ambities voor de Omgevingswet. Die inbreng is verwerkt in het concept Ambitiedocument. Op 
woensdagavond 28 november informeert Annemieke Slokker (informatiemanager Omgevingswet) 
u over de totstandkoming van het document en maakt u kennis met de medewerkers die aan de 
slag gaan met het opstellen van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het project 
Samenwerken in de keten. Ook gaan we de ambities concreet maken aan de hand van 
interessante casuïstiek.  
 
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van ons het concept Ambitiedocument 
Omgevingswet.  
 



 

 

  

Tip: omdat we tijdens voorgaande bijeenkomsten al ruim stil hebben gestaan bij de aanleiding en 
inhoud van de Omgevingswet, wordt op 28 november hier slechts kort een toelichting op gegeven. 
Bent u niet eerder bij de bijeenkomsten geweest of wilt u uw kennis opfrissen? Kijk dan op: 

- https://vng.nl/invoering-omgevingswet-menu-voor-raadsleden 
- www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 
- https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/cursus-training/online-cursus-mooc/  

 
We hopen van harte dat u deze avond aanwezig bent! Tot de 28ste! 
 
Hartelijke groet, 
De begeleidingsgroep 
 
  

https://vng.nl/invoering-omgevingswet-menu-voor-raadsleden
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/cursus-training/online-cursus-mooc/


 

 

  

PROGRAMMA SESSIE 1 BUCH PROEVERIJ (RAADSZAAL) 
 
19.00 - 19.30 uur: Inloop 
 
19.30 - 19.45 uur: Opening en introductie  

Door mevrouw Hafkamp, voorzitter BUCH-bestuur en burgemeester van 
Bergen 

 
SESSIE 1 BUCH PROEVERIJ (RAADSZAAL) 
 
19.45 - 20.25 uur: Stand van zaken Werkorganisatie BUCH 

Mevrouw Hafkamp (portefeuille personeel), mevrouw Verkleij (portefeuille 
dienstverlening) en de heer Heemskerk (algemeen directeur) informeren u 
over de actuele stand en aanpak van het medewerkeronderzoek, het 
onderzoek naar de topstructuur, het concernplan, de actuele verzuimcijfers 
én geven u inzicht in de dienstverlening aan uw inwoners en ondernemers. 
Ook kunt u uw vragen stellen over de tweede voortgangsrapportage. 

 
20.25 - 20.40: Aanpak verzakelijking 
 De heer Freerkstra (concerncontroller) informeert u over de stand van zaken 

en aanpak om te komen tot meer zakelijke dienstverleningsovereenkomsten. 
Ook krijgt u inzicht in de aanpak, stand van zaken en mogelijkheden die 
Vensters voor Bedrijfsvoering en Berenschot bieden.  

 
20.40 – 20.45: Pauze 
 
20:45 – 21:25: Voortgang verbeterplan 
 De heer Houtenbos (portefeuillehouder financiën) neemt u mee in de 

voortgang op het verbeterplan: welke verbeteringen zijn doorgevoerd, wat 
merkt uw organisatie ervan en wat merken uw inwoners en ondernemers 
ervan en wat is het financiële beeld. 

 
21.25 - 21.30 uur: Afsluiting door de voorzitter 
 
Vanaf 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met : griffie@heiloo.nl  of 072 5356792 
  

mailto:griffie@heiloo.nl


 

 

  

PROGRAMMA SESSIE 2 AMBITIES OMGEVINGSWET (START IN RAADSZAAL) 
 
19.00 - 19.30: Inloop 
 
19.30 - 19.45: Opening en introductie  

Door mevrouw Hafkamp, voorzitter BUCH-bestuur en burgemeester van 
Bergen 

 
SESSIE 2 AMBITIES OMGEVINGSWET (TROUWZAAL)  
 
19.45 - 20.15: Omgevingswet in de Trouwzaal– Introductie door Annemieke Slokker 

 Korte introductie op de Omgevingswet en voortgang landelijk 

 Voortgang in de BUCH: totstandkoming Ambitiedocument 
Omgevingswet 

 Voorstellen van de projectleiders Omgevingsvisie, Omgevingsplan en 
Samenwerken in de Keten 

 
20.15 - 21.20: Aan de hand van casuïstiek met elkaar in gesprek over de ambitie en de vier 

uitgangspunten:  
1. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal 
2. Vroegtijdige samenwerking 
3. Ruimte aan initiatieven 
4. Integraal werken en maatwerk 

 
21.20 - 21.30: Afsluiting  
 
Vanaf 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met : griffie@heiloo.nl  of 072 5356792 

mailto:griffie@heiloo.nl

