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Tussenrapportage verbeterplan groen 
 

Het verbeterplan groenonderhoud is op 20 februari 2018 besproken in de commissie fysiek domein. De commissie 

heeft – naast enkele kritische opmerkingen - het vertrouwen uitgesproken in het verbeterplan. Wel is er behoefte 

om de vinger aan de pols te houden. Het college biedt de raad via deze informatiebrief de tussenrapportage van 

het verbeterplan groen aan. Deze rapportage gaat over de periode 20 februari t/m 20 mei 2018. We hebben een 

eerste stap in de juiste richting gezet door meer naar de omgeving toe te komen en in gesprek te gaan over het 

onderwerp. We constateren verschillende verbeteringen en krijgen positieve berichten van bewoners over het 

groenonderhoud. Naast de positieve berichten ontvangen we nog steeds kritische berichten. We nemen die 

signalen mee in de verdere verbetering van het groenonderhoud door te werken aan een doorkijk naar de 

toekomst. De wethouder is bereid om de resultaten in de commissie fysiek domein verder toe te lichten. 

 

 

(ontwerp)Begroting 2019 ODRU 
 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft in zijn vergadering van 12 april 2018 unaniem 

voorlopig ingestemd met de (ontwerp)Begroting 2019.  

 

ODRU ondersteunt de gemeente Stichtse Vecht met name op de “klassieke” milieutaken. Ruimtelijke 

onderbouwingen ten behoeve van aanvragen omgevingsvergunning en ruimtelijke projecten worden door de 

vakspecialisten van ODRU (bijvoorbeeld op de aspecten archeologie, bodem, geluid, externe veiligheid ecologie, 
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duurzaamheid) getoetst en van (deel)adviezen voorzien. Ook draagt ODRU zorg voor milieueducatie en zet zij in 

op thema’s als energie en duurzaamheid. 

 

De deelnemende gemeenten van deze gemeenschappelijke regeling zijn: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, 

IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 

Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 

 

De ODRU kent een gezonde financiële structurele exploitatie en zal deze naar verwachting de komende jaren 

houden. Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht heeft geen aanleiding gezien tot het 

indienen van een zienswijze op de (ontwerp)Begroting 2019. U kunt de stukken raadplegen in het 

Bestuursinformatiesysteem.   

 

Jaarverslag klachten 2017 
 
Over het jaar 2017 zijn 77 klachten ingediend. Ter vergelijking in 2016 waren dat er 76. Dit aantal is dus min of 

meer gelijk gebleven. In vergelijking met 2016 is het aantal klachten weliswaar stabiel gebleven, maar valt wel op 

dat er substantieel meer klachten ongegrond zijn.  

 

In 2017 heeft een aantal collega’s door middel van twee inspiratiesessies kennis kunnen maken met ‘Prettig 

contact met de Overheid’. Prettig contact met de overheid (PCMO) is een programma van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken dat een informele aanpak ofwel mediationvaardigheden in het contact tussen overheid en 

burgers bevordert. De aanpak is niet alleen informeel maar ook proactief en oplossingsgericht. Een procedure-

gerichte aanpak is niet (meer) zaligmakend. Concreet betekent de methode: zo snel mogelijk contact zoeken met 

de betrokken klant(en) om te kijken of tot een voor alle partijen bevredigende uitkomst kan worden gekomen. De 

methode PCMO vergt dus een andere manier van werken. 

 

De gemeente is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Als men het niet eens is met de beslissing op een 

ingediende klacht, kan men in tweede instantie de klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. In 2017 is in 

21 gevallen een verzoekschrift bij de Nationale ombudsman ingediend. 

 

Van genoemde 21 gevallen was het in 20 gevallen voor de Ombudsman niet nodig om een rapport uit te brengen. 

In 1 geval is door hem interventie gepleegd om de zaak alsnog tot een goed einde te brengen.  

 

Voor meer gedetailleerde informatie zijn de stukken beschikbaar via de gemeentelijke website: Jaarverslag 

klachtbehandeling 2017 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hierdoor is de 

Wet bescherming persoonsgegevens te komen vervallen (Wbp). De AVG verplicht organisaties om zorgvuldig om 

te gaan met persoonsgegevens en voorziet in rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. De voornaamste plicht behelst dat organisaties een verantwoordingsplicht hebben over de 

wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken.  

 

Om de zorgvuldigheid omtrent de omgang met persoonsgegevens te verbeteren heeft het college een 

privacybeleid en privacyreglement vastgesteld. Goed beleid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens 

vormt immers de basis voor deze zorgvuldigheid. Het beleid is gebaseerd op een model dat is uitgegeven door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  
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Onder de AVG is elk bestuursorgaan zelfstandig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt 

in de uitvoering van de taken van dat bestuursorgaan. Daarom zal het beleid ook, na het zomerreces, ter 

vaststelling worden voorgelegd aan de raad, zodat het beleid ook van toepassing wordt op de verwerkingen van 

persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van de raad vallen. 

 

 

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

 

Cybercrime training voor ondernemers 

 Wanneer: 28 juni, 15:00 uur 

 Waar: Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60 in Maarssen 

 

Informatiebijeenkomst project Grondgebruik 

 Wanneer: 3 juli, 19:30 uur 

 Waar: Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15 in Loenen aan de Vecht 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 11 juli, 19:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Midzomerbijeenkomst 2018 

 Wanneer: 12 juli, van 17:30 tot 20:00 uur 

 Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. 

 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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