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Digitale Raadsinformatie bijeenkomst Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo 

Aan : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden 
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Tijd : 19:30  uur -   21:30 uur einde programma 
Locatie :   Digitaal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA BUCH avond 24 november 

DIGITAAL
19.30 – 19.35 uur: Opening BUCH-avond (door de avondvoorzitter Toon Mans)  
19.35 – 20.45 uur:  Klimaat adaptatie  

Voorzitter: Anke Hartog
In deze bijeenkomst wordt na een korte introductie ingegaan op het wateroverlastweekend van 18-
20 juni in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Na het presenteren van de wateroverlastmeldingenkaart is er ruimte voor de raadsleden om te 
reageren.

De raad wordt geïnformeerd over de uitgangspunten van het basisveiligheidsniveau 
klimaatbestendige nieuwbouw. De uitgangspunten waar nieuwbouw aan zou moeten voldoen om 
klimaatbestendig te zijn, schade door het veranderende klimaat te verminderen en de leefbaarheid 
te vergroten, worden deze avond gedeeld en zijn een deel van de oplossing voor 
klimaatkwetsbaarheden in uw gemeente.

Tot slot worden deze programma onderdelen in een groter kader geplaatst en wordt de raad 
geïnformeerd over de status van het gemeentelijke uitvoeringsprogramma klimaatadaptie, het 
beleid dat vormgeeft hoe gewerkt moet worden aan de doelstelling om in 2050 klimaatbestendig 
en waterrobuust te zijn. Het uitvoeringsprogramma gaat ook over de methodiek, de maatregelen 
en de kosten van klimaatadaptief werken. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over 
aandachtsgebieden voor het uitvoeringsprogramma, dat in Q2 2022 vastgesteld zal worden. 

De programmaonderdelen zijn informatief van aard en geven de raadsleden de mogelijkheid 
klimaatadaptatie goed mee te nemen in de nieuwe coalitieprogramma’s. De aanwezigen wordt 
gevraagd om aandachtspunten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie mee te geven. De 
nieuwe raad wordt gevraagd om oordeels- en besluitvorming. 

Doel: Beeldvorming, informatievoorziening en ophalen aandachtspunten klimaatadaptatiebeleid. 

Vorm: plenaire presentaties, afgewisseld met een actieve werkvorm o.l.v. het ambtelijk team. 

20.45 – 21.00 uur     PAUZE 

ZOZ



21:00 – 21.20 Rekenkamer commissie BUCH over GR BUCH en rol van de raden 

Presentatie van de resultaten van de quick scan Gemeenschappelijke Regeling BUCH.

Voorzitter : Toon Mans 
De RKC is in september gestart met het onderzoek naar de GR BUCH.
In de week van 11 oktober heeft men gesproken met een afvaardiging van de raden in 4 aparte 
sessies. De RKC geeft op 24 november een presentatie over de bevindingen die zij beschrijft in 
een zogenaamd inspiratiedocument.
Het rapport is bij het versturen van deze agenda nog niet beschikbaar. Na ontvangst sturen de 
griffies dit direct door naar de raden. 

Doel: de raden informeren over de bevindingen van de RKC, vooral gericht op versterken van de 
rol van de raden. 

Vorm: plenaire presentatie het stellen van vragen.

21.30 uur einde 


