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Lugt, Arjen van der

Van: Bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@odru.nl>

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 08:38

Aan: griffiebunnik@bunnik.nl; raadsgriffie@debilt.nl; griffie@montfoort.nl; Marcel Jansen; 

griffie@rhenen.nl; griffier@derondevenen.nl; Griffie StichtseVecht; 

griffie@heuvelrug.nl; griffie@veenendaal.nl; mvanesterik@wijkbijduurstede.nl; 

griffie@ijsselstein.nl; raadsgriffie@zeist.nl; !Griffie-oudewater; 

griffie@vijfheerenlanden.nl

CC: Regievoerders ODRU; Communicatie; Gemeenten

Onderwerp: Digitaal jaarverslag ODRU

Categorieën: Ingekomen stuk

Beste raadsleden,  

Hoe gaven we het afgelopen jaar vorm en inhoud aan onze organisatiedoelen? Wat hebben we gedaan en wat was 

het resultaat? Wij laten u in het in het jaarverslag 2019 graag zien wat wij samen met de gemeenten en andere 

samenwerkingspartners hebben gerealiseerd. En daar mogen we trots op zijn! Alleen door het met elkaar te doen, 

kunnen we zorgen voor een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties.  

In Beweging 
Er was bij de ODRU in 2019 niet veel wat ‘stilstond’. We kozen de titel van het jaarverslag niet voor niets. 
Terugblikkend zie ik 2019 vooral als een overgangsjaar. Samen met het bestuur en de organisatie stelden we een 
hernieuwde koers vast. De voorbereiding op de komst van de Omgevingswet, het programma Duurzaamheid en 
‘Sturen, monitoren en verantwoorden’ (SMV) stonden bovenaan de prioriteitenlijst. Een bijna volledig nieuw 
managementteam bracht de nodige energie en inspiratie mee. Ook het jaarverslag zelf is net als voorgaande jaren 
dynamisch. Ga er op uw gemak voor zitten om de verhalen, filmpjes en animaties te bekijken. 

Delen via LinkedIn en Twitter 
We deelden het jaarverslag ook via de LinkedIn pagina van de ODRU en via Twitter. Bent u net zo trots op wat we 
samen hebben bereikt? Leuk als u deze berichten dan ook wilt liken of delen. 
Ook dit jaar gaan we graag met u verder op de ingeslagen weg. 

 
Met vriendelijke groet,   

Arnold van Vuuren 
directeur 
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