
 

  
 

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

Aan  : alle raads- en commissieleden/steunfractieleden  
Datum  : 1 juni 2022  
Tijd  : 19.15 uur inloop. Van 19:30 uur – 22.00 uur programma.  

  Daarna napraten en netwerken. 
Locatie  : Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte raads- en commissieleden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, 
 
Op woensdag 1 juni 2022 is er weer een BUCH raadsinformatieavond.  
De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Castricum en toegankelijk voor alle raadsleden en 
commissieleden van onze vier gemeenten.  
De inloop is vanaf 19.15 uur en om 19:30 uur start het programma. 
 
Het inhoudelijk programma voor deze BUCH avond leest u op de volgende pagina.  
Het programma omvat blokken met parallelle sessies. 
 
Wij verzoeken u om zich vooraf aan te melden voor deze avond, dit in verband met de 
catering en zaalindeling. U kunt zich aanmelden bij uw eigen griffie.  
 
Graag zien we u 1 juni in het gemeentehuis van Castricum.  
 
Hartelijke groet,  
 
De vier griffies 
 
 
 

TIJD Parallelle sessies 
    

19:30 – 19.35 PLENAIRE OPENING DOOR TOON MANS 

19:35 – 20.35  Toelichting over de P&C cyclus 
en financiën van de BUCH  
Concerncontroller 
 
 
RAADSZAAL 

19:35 – 20.35 Toelichting rapport : 
Armoede beleid en 
schuldhulpverlening  
Rekenkamercommissie BUCH  
 
TROUWZAAL 

20:35– 21.00 
 

PAUZE 

21:00 – 22:00  OMGEVINGSWET  
werkorganisatie BUCH 
 
 
 
RAADSZAAL 

21:00 – 22:00  Koers afdeling SamenLeven 
en integraal beleidskader 
sociaal domein  
Werkorganisatie BUCH  
 
TROUWZAAL 

22:00 - 22:45  NAPRATEN 

 
  



 

  
 

BLOK I         (RAADSZAAL)  
 
19:35 – 20.35 uur:   Toelichting over de P&C cyclus en financiën van de BUCH  

Gespreksstof : P&C Cyclus en Financiën BUCH. 

Doel : Inzicht geven in de financiën en de P&C cyclus van de BUCH, met daarbij aandacht voor de 

rol van de raad.  

Opbouw programma : circa 20 min presentatie en daarna gelegenheid voor het stellen van 

vragen. Toelichting door concerncontroller Patrick Schouten  

 

PARALLEL BLOK II          (TROUWZAAL)  
 

19:35 - 20.35 uur  Toelichting rapport : Armoede beleid en schuldhulpverlening  

Gespreksstof: Toelichting op het rapport armoede beleid en schuldhulpverleening.  

Dit rapport is medio maart jl. aangeboden aan de 4 gemeenteraden.  
Doel : Informatievoorziening ter voorbereiding op de verdere behandeling van het rapport in de 
afzonderlijke raden. Mogelijkheid tot het stellen van vragen.  

Opbouw programma : Een presentatie (15-20 minuten).  

Daarna mogelijkheid tot het stellen van vragen. Toelichting door Rekenkamercommissie BUCH 

(Frank vd Knaap en Evert Jan vd Brink) en onderzoeker Verwey Jonker instituut 
Achtergrondinformatie : Rapport Armoede beleid en schuldhulpverlening   (wordt meegestuurd)  

 

20.35 – 21.00 uur     PAUZE  
 

BLOK I          (RAADSZAAL)  

21.00- 22.00 : Kennismaken met de Omgevingswet   

Gespreksstof: Introductie op de Omgevingswet en toelichting over de stand van zaken. Voor 

inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting op 1 januari 2023) zullen de raden 

enkele besluiten moeten nemen. In algemene zin worden de te nemen besluiten kort toegelicht.    

Doel: Informeren van de (nieuwe) raads- en commissieleden over de Omgevingswet: waar staan 

we, welke besluiten zijn reeds genomen en welke besluiten komen er aan. 

Opbouw programma : Presentatie ( 30 minuten) en de mnogelijkeid tot het stellen van vragen. 

Toelichting door Annemieke Slokker, programmamanager Werkorganisatie BUCH  

Achtergrondinformatie : Woordenlijst Omgevingswet en Ambitiedocument Omgevingswet  

(wordt meegestuurd)  

 

PARALLEL BLOK II          (TROUWZAAL)  

 
21:00- 22:00 uur   Koers afdeling Samenleven en integraal beleidskader sociaal domein   
Gespreksstof: Toelichting op de koers. De kernboodschap is: gemeente zet samen met inwoners 
en netwerkpartners in op laagdrempelige activiteiten en ondersteuning, een stevige sociale basis, 
dichtbij huis. Dichtbij is daar waar mensen hun leven zo fijn mogelijk kunnen leven, in een 
omgeving waar mensen naar elkaar omkijken met daaraan bijdragen. De gemeente helpt 
inwoners, als zij dit zelf niet (meer) kunnen, bij het regelen van die hulp en ondersteuning van 
familie, vrienden, buurtgenoten, vrijwilligers of professionals die past bij de situatie die speelt.  

Opbouw programma: presentatie ( 30 minuten) en in dialoog met raadsleden over het 

beleidskader sociaal domein (20 minuten) 

Doel: Input geven over de koers van SamenLeven en het nieuwe beleidskader sociaal domein 

Toelichting door Mary Bezuijen en Esther de Ruiter 

 

22.00 tot 22.45  uur     EINDE & NAPRATEN   


