---------------------------------------------------UITNODIGING----------------------------------------------------------Raadsinformatie bijeenkomst Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo
Aan
Datum
Tijd

: alle raads- en commissieleden/steunfractieleden
: 28 september 2022
: 19.15 uur inloop. Van 19:30 uur – 21.40 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 28 september 2022 is de volgende 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.
Graag tot de 28ste !
Hartelijke groet,
De vier griffies
PROGRAMMA
TIJD
19:15
19:30 – 19.35

INLOOP
PLENAIRE OPENING DOOR TOON MANS

19:35 – 20.30 INTEGRAAL BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN BELEIDSPLAN
20:35– 20.50

PAUZE

20:50 – 21:40 KLIMAATADAPTATIE EN NATUURINCLUSIEF BOUWEN
PROGRAMMA WATER EN RIOLERING 2023-2026 EN NIEUWE VERORDENINGEN
21:40 - 22:30

NAPRATEN

Toelichting
(RAADSZAAL)
19:35 – 20.30 uur:

Integraal beleidskader sociaal domein

Doel: Informeren over de stand van zaken van het nieuwe beleidskader ter voorbereiding op de
besluitvorming in de vier gemeenteraden in december 2022.
Dit is een vervolgbijeenkomst van de BUCH avond op 1 juni jl.
Opbouw programma : Presentatie van circa 20 minuten en de mogelijkheid tot het stellen van
vragen en geven van input over de koers, circa 30 minuten.
Toelichting door Esther de Ruiter (werkorganisatie)

20.30 – 20.50 uur

PAUZE

(RAADSZAAL)
20.50- 21.40 : - Beleidsplan klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen
- Programma water en riolering 2023-2026 en nieuwe verordeningen
Doel : Informatievoorziening over de thema’s en het proces ter voorbereiding op de besluitvorming
in de vier gemeenteraden eind 2022- begin 2023.
Opbouw programma : Presentatie van circa 20 min presentatie en daarna gelegenheid voor het
stellen van vragen.
Toelichting door Mathijs van Beusekom en Kim Dieleman (werkorganisatie)

21.40 tot 22.30 uur

EINDE & NAPRATEN

