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

Aan  : alle raads- en commissieleden/steunfractieleden  
Datum  : 20 april 2022  
Tijd  : 19.00 uur inloop. Van 19:30 uur – 21.15 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 20 april 2022 is weer een raadsbrede BUCH informatieavond.  
 
De bijeenkomst is fysiek in het gemeentehuis van Castricum en toegankelijk voor alle raadsleden 
en commissieleden van onze vier gemeenten.  
 
Dit is de eerste raadsbrede BUCH informatieavond na de gemeenteraadsverkiezingen. Onder u 
bevinden zich ervaren en ook nieuwe raads- en commissieleden.  
Daarom staat deze avond in het teken van kennismaking met de BUCH werkorganisatie (rollen, 
bevoegdheden en taken), de Rekenkamercommissie van de BUCH en vooral ook kennismaking 
met elkaar. 
Het programma voor deze BUCH avond leest u op de volgende pagina. 
 
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 20 april in het gemeentehuis van Castricum.  
 
Hartelijke groet,  
 
De vier griffies 
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PROGRAMMA raadsbrede BUCH informatieavond van 20 april 2022 
 
Locatie:   Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum 
 
19.00 – 19.30 uur: Inloop met koffie en thee  
 
19.30 – 19.35 uur: Opening door voorzitter BUCH bestuur Toon Mans,  

burgemeester van Castricum 
 
19.35 – 20.15 uur: Sessie 1: Kennismaking met de BUCH werkorganisatie 

 

 

Onderwerp: Kennismaking met de BUCH werkorganisatie  

We vertellen u graag over de GR BUCH, de werkorganisatie van uw vier gemeenten. We 

informeren hoe de werkorganisatie is ingericht en georganiseerd en wat uw rol en bevoegdheid is 

als raden en die van de colleges, gemeentesecretarissen, het BUCH-bestuur en de Algemeen 

Directeur. Natuurlijk brengen we ook in beeld wat de werkorganisatie voor u en de inwoners van 

uw vier mooie gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo doet. 

 

Doel: Informeren, kennismaken.   

 

Vorm : Een presentatie door algemeen directeur (a.i.) Elise Zandstra.  

Uiteraard heeft u gelegenheid om vragen te stellen. 

 
 
20.15 - 20.30 uur: Pauze 

 

20.30 – 21.15 uur:  Sessie 2: Kennismaking met de BUCH Rekenkamercommissie  
 

 

Onderwerp: Kennismaking met de BUCH Rekenkamercommissie 

De leden van de BUCH Rekenkamercommissie stellen zich voor en lichten hun werkzaamheden 

en werkwijze toe.  

 

Doel: Informeren, kennismaken 

 

Vorm : Presentatie/toelichting. Uiteraard heeft u gelegenheid om vragen te stellen.  

 
 
21.15 – 22.30 uur:   Afsluiting door voorzitter en napraten met een drankje.  
 Kennismaken met elkaar!  

  
 


