
 

  

---------------------------------------------------UITNODIGING----------------------------------------------------------- 
 
Brede Raadsinformatie bijeenkomst Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo (DIGITAAL)  
 

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden  
Datum  : 14 april 2021 via Teams  
Tijd  : 19:30  uur  start programma 
    21:30 uur einde programma   

Locatie  : Digitaal  via Teams met uw computer of mobiele app  
 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte raads- en commissieleden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, 
 
Op woensdag 14 april 2021 organiseren we voor u weer een raadsbrede informatie avond. 
Vanwege de veiligheid organiseren we deze bijeenkomst weer digitaal.  
Deze avond staat in het teken van de evaluatie van de BUCH samenwerking. Daarbij krijgen 
interactie en het gesprek tussen de raadsleden van de vier gemeenten veel nadruk. 
 
De vier colleges werken zoals u weet aan een gezamenlijk standpunt over de conclusies en 
aanbevelingen van het rapport van Berenschot. In februari 2021 heeft u bijgaand procesplan 
Herijken samenwerking BUCH ontvangen. Volgens het procesplan werken de vier colleges als 
eerste toe naar een gezamenlijke intentieverklaring met koersbepalende uitspraken voor de BUCH 
samenwerking. De intentieverklaring biedt een antwoord op de vraag: “Wat is de gezamenlijke stip 
op de horizon?”  
 
Op deze raadsbrede BUCH-avond stellen wij u in de gelegenheid net als de colleges met elkaar in 
gesprek te gaan over drie belangrijke thema’s en het effect hiervan op de samenwerking. Dit biedt 
u inzicht in elkaars intenties en beweegredenen en het proces dat de colleges doorlopen. Uw 
bevindingen zijn tevens input voor de colleges, die op deze wijze het draagvlak toetsen alvorens 
tot de intentieverklaring te komen.  
 
Het programma leest u hieronder. 
 
Bij deze uitnodiging zijn de volgende bijlagen gevoegd, zodat u zich kunt voorbereiden: 
- Procesplan Herijken samenwerking BUCH;  
- Notitie met een korte toelichting per onderwerp, vergezeld van een aantal vragen ten behoeve 

van de voorbereiding voor de dialoog. 
 
Aanmelden en keuze voor één onderwerp 
Op deze avond vindt een dialoog plaats over drie onderwerpen:  
1. (het effect van) beeldvorming op de BUCH-samenwerking 
2. (het effect van) financiële beperkingen op de BUCH-samenwerking 
3. (het effect van) de roze olifant van de bestuurlijke toekomst op de BUCH-samenwerking 
Door de beperkte tijd en de omvang van de groep, komt elk onderwerp gelijktijdig aan de orde in 
kleinere groepen, zogenaamde break-outrooms. U kunt deze avond dus deelnemen aan de 
dialoog over één van de drie onderwerpen.  
 
Om dit technisch mogelijk te maken, dient u zich vooraf aan te melden en uw eerste en tweede 
keuze voor één van de drie onderwerpen door te geven. Dit kunt u doen door uiterlijk 11 april 
een email te sturen naar uw griffie. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk3NTg2MjgtZDI2MC00NzkyLWIzZDctMWI1YjFjYWVmMTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2279b6171d-a2b7-4780-b5c5-b223392de3e4%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a6a9f-4793-4e0a-b96d-210429cabe66%22%7d


 

  

 
 
 
Via de griffier ontvangt u t.z.t. weer een Teams uitnodiging.  
Als u problemen hebt met Teams, trekt u dan s.v.p. tijdig aan de bel bij uw griffie.  
 
Graag zien we u de 14e, tot dan!   
Hartelijke groet, de begeleidingsgroep 
 
 
PROGRAMMA 
 
19.30 – 19.35 uur: Opening BUCH-avond (door de voorzitter Hans Romeyn)   

 
19.35 – 21.25 uur:  Evaluatie van de BUCH samenwerking 

 Introductie door de procesbegeleider met inzicht in het proces, de fase 
waarin het proces zich nu bevindt en een vooruitblik naar de 
vervolgstappen.  
 

 Dialoog over de volgende onderwerpen (parallel in break-out rooms): 
o (het effect van) beeldvorming 
o (het effect van) financiële beperkingen 
o (het effect van) de roze olifant van de bestuurlijke toekomst 

 

 Plenaire terugkoppeling van de dialogen (korte impressie). 
 
21.25 – 21.30 uur:   Afsluiting door Hans Romeyn 
 
 
Wij zorgen ervoor dat in elke groep een gespreksleider aanwezig is, zodat u de handen vrij heeft 
voor het goede gesprek. Tevens zorgen wij ervoor dat een compact verslag van uw bevindingen 
aan alle raden en de colleges van b & w wordt verstrekt.  


