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Reden van agendering
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad. Wat is hierbij de bevoegdheid van de
raad? Keuze uit:
Informeren
Oriënteren,verkennen
Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht
Evalueren en controleren
Adviseren en beleidsvorming
Omschrijving:
Vanuit het Rijk is bepaald dat Nederland, en dus ook gemeente Bergen, in 2030 voor 50%
Circulair moet zijn. 100% circulair in 2050. De Circulaire Economie is een complex en
ontzettend breed thema, daarnaast is het ook nog een vrij nieuw thema waarover de meeste
mensen nog gering zijn geïnformeerd. Op dit moment bestaat er ook nog geen beleid circulaire
economie binnen de BUCH gemeente, het is wel opgenomen als 1 van de 5 pijlers in het
ambitie document van het Klimaat Programma.

Kern van de zaak
Waar draait het om bij de behandeling en zo mogelijk de besluitvorming? Dit moet terug te
vinden zijn in het raadsvoorstel en mogelijk ook in het eventuele raadsbesluit. Met behulp van
dit agendaverzoek moet het presidium kunnen beslissen of het onderwerp wordt geagendeerd,
op welke wijze en hoeveel tijd er voor nodig is. Deze informatie avond dient ter voorbereiding
om het beleidsvoorstel circulaire economie, met visie, strategie en uitvoeringsagenda,
gewogen te kunnen beoordelen. De planning is om in december 2021 het beleidsdocument ter
consultatie in te dienen aan B&W + raadsleden. Zodat in januari/februari het definitief beleid ter
vaststelling naar B&W + raadsleden kan gaan.
Voorgestelde wijze van bespreking
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit:
Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm)
Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm)
Start besluitvormingstraject. Keuze uit:
Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en
commissieleden)
Opinie vorming (discussie in de commissie)
Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de
orde komen)

Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking
Wat wil je bereiken met de behandeling?
Volgende stap in het ontwikkelings- of besluitvormingsproces. Keuze uit:
Te weten….dat de raad goed geïnformeerd is over het thema circulaire economie en de
toepassing daarvan binnen de gemeente Bergen
Besluit voorleggen aan de raad
Bijlagen
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