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Informatiebeveiliging Burgerzaken op orde 
 

Jaarlijks wordt de kwaliteit van de beveiliging van de Basisregistratie Persoonsgegevens en de uitgifte van 

reisdocumenten en rijbewijzen gecontroleerd. Ook wordt er elk jaar een informatiebeveiligingsplan opgesteld. Het 

belangrijkste doel is het voorkomen van fraude en misbruik en het minimaliseren van de kans op diefstal. 

 

Uitkomsten controle 2019 
Uit de controle van 2019 is gebleken dat aan alle vereisten is voldaan, zowel voor de Basisregistratie 

persoonsgegevens als voor de uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen. De gemeente scoort op alle onderdelen 

rond de door het rijk gestelde normen voor vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid. Er hebben in 

2019 geen incidenten plaatsgevonden en uit de jaarlijkse testen is gebleken dat alle systemen naar behoren 

werken. Werkwijzen worden juist toegepast en medewerkers worden periodiek (bij) geschoold. Dit jaar is daarbij 

extra aandacht gegeven aan “registratie nationaliteit”.  

 

Informatiebeveiligingsplan 2020 
Het beveiligingsplan 2020 is gebaseerd op de evaluatie en controle van 2019. In het beveiligingsplan zijn de 

procedures en maatregelen opgenomen die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Jaarlijks wordt getoetst of 

deze worden nageleefd en werkbaar zijn en zo nodig geactualiseerd. 

 

In 2020 start de dialoog over de omgevingsvisie 

Stichtse Vecht 
 

Met de omgevingsvisie worden we als college gedwongen na te denken over de toekomst van onze gemeente. 

Hoe gaan we om met woningbouw, verstedelijking, mobiliteit, natuur, recreatie en toerisme, ons cultuurhistorisch 

en agrarisch landschap? De antwoorden op deze en andere vragen krijgen een plek in de omgevingsvisie van 
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Stichtse Vecht. Deze visie maken we niet alleen. Als college streven we naar een meer gelijkwaardige 

samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en willen de aanwezige kennis in 

onze samenleving beter benutten (participatie). Dit komt tot uiting in de omgevingsvisie en het gebiedsgericht 

werken. Daarom hebben we een participatie- en communicatieplan voor de omgevingsvisie ontwikkeld waar we de 

inbreng van de samenleving een plek hebben gegeven.  

 

Waarom een omgevingsvisie? 
Met de komst van de omgevingswet krijgen inwoners meer zeggenschap over de eigen leefomgeving: er zijn straks 

minder regels en het wordt makkelijker om ruimtelijke projecten op te starten. Nieuwe initiatieven van inwoners 

kunnen snel en transparant worden beoordeeld. Waar voorheen diverse vergunningen, bestemmingsplannen, 

verordeningen en sectoraal beleid golden, is er vanaf 2021 een omgevingsvisie, een omgevingsprogramma, een 

omgevingsplan en een omgevingsvergunning waar aanvragen en initiatieven aan getoetst worden. De gemeente is 

gestart met het ontwikkelen van de omgevingsvisie: de eerste bouwsteen voor de omgevingswet. 

 

Opdracht van de raad 
In juli 2019 stelde uw raad het kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie (koersdocument) vast. Hiermee heeft 

u het college de opdracht gegeven de omgevingsvisie op te stellen.  

 

Verkenningsfase afgerond 
Tijdens uw commissievergadering van 4 februari 2020 heeft u d.m.v. een peilnota het college de ruimte gegeven 

om aan de hand van drie geformuleerde opgaven verder te gaan met de keuzefase in het traject van de 

omgevingsvisie. 

 

Dit waren de volgende drie kwalitatieve opgaven: 

 Aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomgeving voor wonen, werken en recreëren; 

 Versterken van de kwaliteit van cultuurhistorie, landschap en natuur; 

 Inspelen op klimaatverandering en ruimte maken voor energietransitie. 

 

Bij het verder uitwerken van deze opgaven houden wij rekening met de belangrijkste randvoorwaarden: 

gezondheid, veiligheid, milieu, water en beeldkwaliteit. 

 

Keuzefase 
Op dit moment staan we aan de start van de keuzefase. In deze fase geven wij invulling aan de bovenstaande 

opgaven. Dit doen wij door per opgave scenario’s, ambities en doelen op gemeentelijk niveau te bepalen. De 

opbrengst uit het proces van de REP nemen wij hierin ook mee.  

 

Gebiedsconferentie 
Op 8 april 2020 wordt hiervoor een eerste gebiedsconferentie georganiseerd. In diverse workshops gaan wij met 

onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek over diverse thema’s die terugkomen in de 

omgevingsvisie. 

 

Wij nodigen ook u van harte uit om deel te nemen aan de gebiedsconferentie. 

 

Update coronavirus (Covid-19) 
 

Op 6 maart bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste stand van zaken over het coronavirus 

(Covid-19). De GGD regio Utrecht (GGDrU) informeert ons dagelijks over eventuele besmettingen die wij 

vervolgens communiceren via de website www.stichtsevecht.nl en social media. Ook andere relevante informatie 

wordt door ons op deze wijze gecommuniceerd. Op dit moment zijn er zes besmettingen in de gemeente Stichtse 

Vecht. Deze inwoners zijn allen in thuisisolatie en de GGD is in alle gevallen een contactonderzoek gestart. 

 

www.stichtsevecht.nl
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Als gemeente Stichtse Vecht volgen wij de adviezen en instructies van het RIVM en GGDrU, die steeds hetzelfde 

protocol toepassen als nieuwe besmettingen geconstateerd worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende 

monitoring van de patiënten. Met deze maatregelen verkleinen wij de kans dat de ziekte zich in Stichtse Vecht en 

de regio verder kan verspreiden. 

 

In de afgelopen week zijn de schoolbesturen, verzorgingstehuizen, huisartsen en sportclubs in Stichtse Vecht 

geïnformeerd over de landelijke richtlijn van het RIVM. Het Telefonisch Informatie Centrum van de gemeente heeft 

een vragen- en antwoordenlijst om lokale vragen van inwoners te beantwoorden. Ook telefonisch worden inwoners 

voor algemene vragen doorverwezen naar de landelijke richtlijnen van het RIVM en de GGD. 

 

Ten aanzien van evenementen en eventuele aanvullende maatregelen is de landelijke lijn nog steeds dat 

algemene hygiënemaatregelen van toepassing zijn en er nog geen sprake is van afgelasten van bijeenkomsten. 

Evenementen en sportwedstrijden kunnen doorgang vinden en scholen hoeven niet gesloten te worden. 

 

De belangrijkste maatregelen die inwoners en medewerkers van onze eigen organisatie kunnen nemen om 

verspreiding van het virus te voorkomen zijn: 

 

 was handen regelmatig,  

 hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, 

 gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg, 

 geen handen schudden.  

 

Daarnaast wordt er voor de gemeente gewerkt aan een continuitsplan waarin diverse scenario’s voor de eigen 

organisatie worden uitgewerkt. Tevens zijn medewerkers die uit Brabant komen deze week volgens de landelijke 

richtlijn gevraagd vanuit huis te werken.  

 

Wij staan vanuit gemeente Stichtse Vecht in nauw contact met GGDrU om de laatste ontwikkelingen te blijven 

volgen. Wij wensen de betrokken inwoners vanzelfsprekend van harte beterschap en hopen dat zij in rust kunnen 

herstellen. 

 

Volgende week donderdag zal via de reguliere raadsinformatiebrief een nieuwe update worden verstuurd. 

Tussentijdse actuele informatie is beschikbaar via www.stichtsevecht.nl. 

 

Bijeenkomstenkalender 
 

In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Commissie Fysiek domein 

 17 maart, 19:30 uur 

 Waar: gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen 

 

Commissie Sociaal domein en Bestuur en Financiën 

 17 maart, 19:30 uur 

 Waar: gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen 

 

Extra commissie Fysiek domein 

 18 maart, 19:30 uur 

 Waar: gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht/. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

www.stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/

