
 

  

 

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

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden  
Datum  : 29 september 2021  
Tijd  : 19:30  uur -   22:00 uur einde programma  
Locatie  : Fysiek voor woordvoerders (1 per fractie ) in Castricum, gemeentehuis 

  Digitaal voor de andere raadsleden 
Bijlagen : Bestuursopdracht aanbevelingen Evaluatie Samenwerking (sessie 1)   

  Rapporten burger- en ondernemerspeiling BUCH 2021 (sessie 2)  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte raads- en commissieleden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, 
 
Op woensdag 29 september is weer een raadsbrede BUCH informatie avond.  
Het zal deze keer een hybride bijeenkomst zijn.  
De bijeenkomst is fysiek toegankelijk voor 1 vertegenwoordiger per fractie in het gemeentehuis van 
Castricum. De rest van de raadsleden kunnen de bijeenkomst thuis volgen via een live uitzending 
in Teams.  
 
Vanuit alle raden wordt gevraagd om fysieke aanwezigheid van 1 woordvoerder per fractie . 
De raadzaal van Castricum zal worden vergroot door de schuifwanden weg te halen. De zaal heeft 
dan een capaciteit 50 personen. Dit is toereikend voor alle woordvoerders (31), college- en  
bestuursvertegenwoordigers en ondersteuning om op veilige afstand met elkaar in gesprek kunnen 
gaan.  
 
De avond start met een korte kennismaking met twee nieuwe burgemeesters in onze regio; 
Mascha ten Bruggencate (Heiloo) en Lars Voskuil (Bergen).  
Ook Elise Zandstra, de interim algemeen directeur van de werkorganisatie De BUCH stelt zich aan 
u voor. 
 
Deze avond staat verder in het teken van 2 inhoudelijke thema’s; de evaluatie van de BUCH 
samenwerking en het programma Top Dienstverlener Nieuw Tij.  
 
Het programma voor de BUCH avond leest u op de volgende pagina. 
Als bijlagen zijn de bestuursopdracht en de rapportages van de burgerpeiling en inwonerspeiling 
nog eens meegestuurd. 
 
Wij verzoeken de fracties om de woordvoerders via uw eigen griffie op te geven, dan weten 
we wie het woord zullen voeren namens de fracties.  
 
De link om via teams mee te kijken volgt later.   
 
Op de volgende BUCH avond op 24 november a.s. hopen we dat u allemaal weer fysiek kunt zijn. 
 
Graag zien we u 29 september 2021 live of op het beeldscherm !    
 
Hartelijke groet, de begeleidingsgroep 
  



 

  

 

PROGRAMMA 
 
19.30 – 19.35 uur: Opening BUCH-avond (door de voorzitter Toon Mans)   

 
19.35 -19.45 uur  : Kennismaking met burgemeesters Ten Bruggencate en Voskuil en  
 algemeen directeur (a.i.) Elise Zandstra 

 

19.45 – 20.45 uur:  Sessie 1 : BUCH 

 

De colleges hebben in de bestuursopdracht ‘aanbevelingen Evaluatie Samenwerking’ 7 thema’s 

beschreven. Via een programmatische aanpak wordt uitvoering gegeven aan deze opdracht. In 

deze thema’s worden ook de onderwerpen benoemd die vanuit de verschillende raden en 

raadsfracties de afgelopen maanden onder de aandacht zijn gebracht. Op 29 september worden 

de 7 thema’s aan u voorgelegd wordt u gevraagd hierover in gesprek te gaan met uw collega 

raadsleden. U wordt gevraagd in dat gesprek naar elkaar aan te geven waar uw prioriteiten liggen 

binnen de scope van de opdracht, zodat een gezamenlijk beeld ontstaat van uw wensen binnen de 

BUCH samenwerking. 

 

Doel : Beeldvorming en uitwisseling van wensen en prioriteiten bij de thema’s uit de 

bestuursopdracht. Daarnaast het ophalen van input voor de bestuurlijke samenwerking met uw 

raden voor de toekomst.  

 

Vorm : Plenaire discussie met de woordvoerders van de 31 raadsfracties.  

Er is een mogelijkheid om via de chat vragen te stellen door de digitale deelnemers. 

 
 
20.45 - 21.00 uur : PAUZE  

 

21.00 - 21.45 uur  Sessie 2 :  programma Top Dienstverlener Nieuw Tij    

 

In deze bijeenkomst zullen de uitkomsten van de Burger- en Ondernemerspeiling 2021 op 

hoofdlijnen worden toegelicht. Daarnaast zullen de raden worden meegenomen met het 

programma Top Dienstverlener Nieuw Tij en kunt u input geven over de koers voor de komende 

jaren. Presentatie door Rob Santen en Anneke Stam van de BUCH werkorganisatie. 

 

Doel : Beeldvorming, informatievoorziening, stellen van technische vragen op BUCH niveau en 

geven van input voor de toekomst.  

Een geactualiseerd programma wordt aangeboden aan de nieuwe colleges en nieuwe raden in 

2022.  

 

Vorm : Plenaire presentatie, mentimeter en plenaire discussie met de woordvoerders van de 31 

raadsfracties.  

Er is een mogelijkheid om via de chat vragen te stellen door de digitale deelnemers.   
 
 
21.45 – 22.30 uur:   Afsluiting door voorzitter en napraten met een drankje  

  
 


