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Pag. Locatie Was Wordt 
1 Onder partijen Samenstelling 2019 Toegevoegd: 

j. Gemeente Stichtse Vecht gevestigd te Maarssen, 
vertegenwoordigd door haar bestuurder: 

1 2e aandachtsstreepje, 
2e bolletje onder 
Overwegende 

…. zoals de BAG, de GBA en de WOZ …. zoals de BAG, de BRP, BGT en de WOZ 

2 Onder preambule …. de Gemeenschappelijke regeling BghU 2016 …. de Gemeenschappelijke regeling BghU 2020 
2 Onder I. …. de uitvoeringskosten de komende jaren stelselmatig te 

verlagen …. 
…. de uitvoeringskosten de eerste jaren na de toetreding 
stelselmatig te verlagen …. 

2 Onder II. …. hun uitvoeringskosten de komende jaren stelselmatig 
verlaagd worden …. 

…. hun uitvoeringskosten de eerste jaren na de toetrdeing 
stelselmatig verlaagd worden …. 

4 Artikel 2 …. bijlage 3 (Marap-model) …. …. bijlage 3 (Voortgangsrapportages) …. 
4 Artikel 2 …. bijlage 6 (Ondersteunende werkzaamheden –  

incidenteel -) 
Tekst verwijderd 

6 Artikel 8 …. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een aantal 
ondersteunende werkzaamheden welke incidenteel 
worden verricht (bijlage 6) 

Tekst verwijderd 

8 Artikel 13, lid 1 …. in een overleg tussen vertegenwoordigers vanuit de 
deelnemers en de directeur BghU. …. 

…. in het regieoverleg met de directeur BghU. …. 

8 Artikel 13, lid 3 …. als bepaald in het besluit van wijziging. …. als bepaald in artikel 14. 
8 Artikel 13, lid 4 …. het ondertekenen van toekomstige wijzigings-

overeenkomsten: 
- De secretaris algemeen-directeur van het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 
- De gemeentesecretaris voor de gemeentelijke 

deelnemers. 

…. het ondertekenen van toekomstige wijzigings-
overeenkomsten: 
- De bestuurders van de deelnemers.  
 

8 Artikel 14 …. met terugwerkende kracht naar 1 januari 2019 …. met ingang van 1 januari 2020 
8 Onder artikel 14 Aldus overeengekomen in het regie-overleg van 7 februari 

2019 
Tekst verwijderd 

8 Onder artikel 14  Toegevoegd: namen bestuurders tbv ondertekening 
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2 Bijlage 1, onder 3   Nieuw overzicht geplaatst, Stichtse Vecht toegevoegd en 
producten afval en reiningsrecht uit elkaar getrokken. Term 
rzb gewijzigd in juiste omschrijving 

2 Bijlage 1, onder 3 Wel reinigingsrecht Bunnik Geen reinigingsrecht Bunnik 
3 Bijlage 1, onder punt 

5 
 Toegevoegd grondslagen overige heffingen 

4 Bijlage 1, onder punt 
5 

 Toegevoegd klachtafhandeling 

5 Bijlage 1, onder punt 
6, 2e 
aandachtsstreepje 

Per kwartaal een rapportage over …. Drie maal per jaar 

5 Bijlage 1, onder punt 
6, 2e 
aandachtsstreepje, 
halverwege tekst 

Deze kwartaalrapportage bevat de volgende financiële 
informatie: 

Deze voortgangsrapportage bevat de volgende financiële 
informatie: 

 Bijlage 3 kwartaalrapportages voortgangsrapportages 
 Bijlage 4 Maatwerkafspraken Opnieuw geredigeerd 
 Bijlage 6 Ondersteunende werkzaamheden -incidenteel- In volledigheid verwijderd 
    
    

 
 


