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AGENDAVERZOEK AAN DE AGENDACOMMISSIE
Raadsinformatie-avond (beeldvorming)

Onderwerp : Agendaverzoek raadsinformatieavond klimaatadaptatie en 
natuurinclusief

Opsteller/ indiener : Mathijs van Beusekom 
Portefeuillehouder(s) : Ernest Briët
Zaaknummer : Z22 094674 
Bijlagen :

1. Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve 
gemeenten; beleidsplan & uitvoeringsprogramma 2023-
2026

Een raadsinformatiebijeenkomst heeft tot doel het informeren van de raads- en commissieleden over 
voor de raad relevante onderwerpen of ter uitwisseling van (technische) informatie ter voorbereiding 
op de bespreking van voorstellen in een commissievergadering. Voor een onderwerp wordt maximaal
40 minuten op een raadsinformatie-avond beschikbaar gesteld.

De raadinformatiebijeenkomst kan worden gebruikt voor:
a. het houden van de presentaties of het geven van informatie door het college of 

belanghebbende(n);
b. het horen van meningen van betrokkenen en belanghebbenden over een onderwerp of 

voorstel;
c. het peilen van meningen;
d. het houden van bijeenkomsten over actuele onderwerpen die van belang zijn voor de kader 

stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak van de raad waar ook ruimte is 
voor inbreng van deskundigen, belanghebbenden en/of belangstellenden.

Wat wordt gepresenteerd (korte inhoud en opzet)?
Doel van deze avond is om de raads- en commissieleden te informeren en uitleg te geven over
het nieuwe beleid m.b.t. klimaatadaptatie en natuurinclusief dat in januari aan de raad ter 
vaststelling aangeboden wordt. Het betreft het beleidsstuk Op weg naar klimaatadaptieve en 
natuurinclusieve gemeenten; beleidsplan & uitvoeringsprogramma 2023-2026. Ook wordt het 
verband geschetst met ander beleid zoals de vier water gerelateerde verordeningen 
(besluitvorming december 2022), het programma klimaat (besluitvorming januari/februari 
2023), en het waterbeleid (besluitvorming februari/maart 2023).

Dit onderwerp is eerder op de BUCH brede raadsinformatieavond op 28 september 2022 
gepresenteerd. Bij deze lokale avond in Bergen op 12 januari is het de bedoeling om ook meer
op de lokale situatie in te gaan, zoals lokale wateroverlastsituaties, mogelijke of gerealiseerde 
oplossingen hiervoor en meer uitleg over natuurinclusief. Hier is speciaal door raadsleden uit 
Bergen om gevraagd.

Achtergrondinformatie/ Wie wordt uitgenodigd
- Ten eerste de algemene uitnodiging via gemeentepagina, website, e.d.
- Gemeenteraadsleden en commissieleden
- Inwonerspanel klimaat  Deze zijn prominent betrokken geweest in het 

participatietraject. Inwoners uit de hele BUCH kunnen geïnteresseerd zijn aangezien er 
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niet in elke gemeente een lokale informatieavond georganiseerd wordt.

Wat wilt u bereiken met uw inbreng? Uiteenzetten van het onderwerp (informeren)
Informeren en vragen beantwoorden en relaties tussen de onderwerpen verduidelijken

Welk vervolg of traject is voorzien bij dit onderwerp?
Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten; beleidsplan & 
uitvoeringsprogramma 2023-2026 gaat in de bestuurlijke besluitvorming volgens deze 
planning:
- 9 februari 2023 commissievergadering
- 23 februari 2023 raadsvergadering

De bestuurlijke planning gaat parallel met het Programma Klimaat en Circulaire Economie 
vanwege de zijdelingse verbanden.

Griffie: graag volledig invullen, anders wordt het verzoek niet in behandeling genomen!


