
 

  

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

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden  
Datum  : 27 november 2019   
Tijd  : 19:00  uur  inloop  
    19:30  uur  start programma 
    21:00  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 27 november aanstaande organiseren we voor u weer een raadsbrede informatie 
avond. Het programma leest u onderstaand. 
We hopen u met bijgaand programma weer een inspirerende en informatieve avond te kunnen 
aanbieden en hopen natuurlijk van harte dat u deze avond aanwezig bent! Tot de 27ste! 
 
Hartelijke groet, 
De begeleidingsgroep 
 
PROGRAMMA 
19.00 - 19.30 uur: INLOOP 
 
19.30 – 19.35 uur: OPENING BUCH-AVOND DOOR VOORZITTER 

Hans Romeyn, voorzitter BUCH-bestuur en burgemeester van Heiloo heet u 
van harte welkom.  
 

19.45-21.00 uur: PARALLELSESSIE  – KLIMAAT (RAADSZAAL) 

Sprekers: Herman Verhagen (HVC) en Hanna Lange (BUCH) 

 

In het eerste deel van de sessie gaat het over de klimaat-transities waar u als raadslid een 

sturende rol in heeft. Hoe verloopt een transitie en hoe zit het met de betaalbaarheid? Het tweede 

deel gaat over de actuele (rijks-)opgaven en de wijze waarop hier momenteel aan wordt gewerkt. 

We informeren u over de kansen voor verbetering en de contouren van het programma klimaat. 

Ten slotte wordt u geconsulteerd over participatie met inwoners, ambitieniveaus en prioritering van 

maatregelen. Uw zienswijze op deze onderwerpen nemen wij mee in het vormgeven van het 

programma klimaat BUCH. Het is de bedoeling dat u in juni 2020 gaat beslissen over het 

ambitieniveau van het programma klimaat. 

 

In ronde tafel sessies gaan we in gesprek over : 
  1. Participatie en omgaan met vragen van inwoners 
  2. Ambities en prestatie indicatoren klimaat 
  3. Methodiek voor prioritering van activiteiten  

  



 

  

 
19.45-21.00 uur PARALLELSESSIE - NALEVING SOCIAAL DOMEIN EN ZORGFRAUDE 

(STIEROP) 
Sprekers: Ingrid van Straalen (BUCH werkorganisatie) en Regionale 
kwartiermaker en toezichthouder WMO Tarik Divarci  

 
 
Bij de decentralisaties in 2015 zijn er voor de gemeenten extra taken bijgekomen bij de uitvoering 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO), Jeugdwet en Participatiewet. De 
gemeenten waren wel bekend met uitkeringsfraude maar nog niet met zorgfraude. Fraude met 
zorggelden ondermijnt het zorgstelsel, de solidariteit en ons vertrouwen in mensen die in de zorg 
werken.  
 
In het eerste deel van deze sessie wordt u door de regionale toezichthouder plenair geïnformeerd 
over zorgfraude in het algemeen en de regionale pilot in het bijzonder. In het tweede deel kunt u 
middels interactieve sessies uw reactie geven op de concept uitgangspunten op naleving en op 
actuele dilemma’s. Uw reactie hierop nemen wij mee bij de ontwikkeling van het Beleidsplan 
Naleving Sociaal domein. De planning is dat het beleidsplan in het tweede kwartaal 2020 door de 
raad vastgesteld wordt. 
 
21.00 -21.05 uur: PLENAIRE AFSLUITING DOOR VOORZITTER 

Hans Romeyn sluit de avond af.  
 
Aansluitend is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met : Gerda Beeksma / Griffie Heiloo  
griffie@heiloo.nl   0654793239 

mailto:griffie@heiloo.nl

