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Aan de
gemeenteraad van
de
gemeente Stichtse
Vecht
t.a.v. het college van
Burgemeester en
We houders

Utrecht, 9 mei 2018
Uw kenmerk: -:
Ons kenmerk: INT18.51010/2953
Onderwerp: tussenrapportage van de Omgevingsdienst regio Utrecht

Geacht raadslid,
Allereerst gefeliciteerd met uw benoeming tot raadslid.
Voor u ligt een tussenrapportage van de Omgevingsdienst regio Utrecht.
We hebben voor u als nieuw of opnieuw raadslid op een rij gezet wat de ODRU in de afgelopen raadsperiode heeft gerealiseerd en op basis
waarvan wij dat deden. De tussenrapportage geeft een beeld van de organisatie die wij zijn, de ambi ies die wij hebben en hoe wij die, mede met
uw hulp, denken te realiseren. k schets hierna nog even kort de achtergrond.

De achtergrond
In 2015 heeft het algemeen bestuur, na consultatie van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, het
Koersdocument ‘Samen bouwen aan de Omgevingsdienst regio Utrecht’ vastgesteld. De afzonderlijke raden zijn tijdens informatieve sessies bij
het wordingsproces betrokken. In het Koersdocument zijn ook de strategische doelen opgenomen. Samen met gemeenten is vervolgens
nagedacht over de dienstverlener die ODRU zou moeten zijn of moeten worden. De resultaten hiervan zijn vertaald naar een missie en een visie,
waarmee we ook onze ambi ies voor de toekomst hebben vastgelegd. Het Koersdocument vindt u in de bijlage. Hoewel de Koers van ODRU tot
eind 2018 loopt, is deze tussenevaluatie nu al uitgevoerd. Hiermee geven we de nieuwe gemeenteraden en het nieuw te vormen algemeen
bestuur van de ODRU inzicht in hoe wij werken aan het realiseren van onze ambities. Hiermee hebben we een vertrekpunt voor de nog te
bepalen koers 2019-2022.

Wij denken dat dit document u voldoende informatie geeft op basis waarvan wij in de toekomst met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Wij
komen daarvoor graag een keer bij uw raadsvergadering langs. Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur 
en namens management, staf en organisatie van de ODRU,
Frits Naafs, voorzitter
P.S.
Wie wij zijn en wat wij doen vertellen wij in een animatiefilmpje dat deel uitmaakt van ons digitale jaarverslag. U vindt het filmpje hier
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