
Beantwoording vragen GBW-fractie inzake Ontwerp programmabegroting 2021 RUD
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

De afnemers(klanten) beoordelen de RUD met een zesje op de onderdelen 
rapportages, kwaliteit en resultaten productie en de communicatie (blz. 7). Wij zien 
geen verbetermaatregelen in de rapportage opgenomen. Is het college het met 
ons eens, dat er verbetermaatregelen moeten worden opgenomen?

De verbetermaatregelen staan niet letterlijk in de rapportage, maar in paragraaf 2.4 
ziet u de belangrijkste onderwerpen waar de RUD mee aan de slag gaat. Dit kunt u 
lezen als verbetermaatregelen.

De kantoorautomatisering binnen de RUD baart ons al een paar jaar zorgen (blz. 
9). Ook in deze rapportage weer een aantal zaken die ons zorgen baren. Afsluiten 
SLA duurt erg lang en ontwikkeling van bv. remote desktop loopt in vergelijking 
met andere bedrijven achter. Deelt het college onze zorg? 

De nieuw af te sluiten SLA zal ingaan wanneer ook het nieuwe contract start. Op dit 
moment bevindt de RUD zich in de laatste fase van het huidige contract. Deze nog 
openbreken om een nieuwe SLA toe te voegen lijkt niet zinvol en leidt tot vooral 
administratief werk. In de nieuwe SLA zal dan ook aansluiting worden gezocht met het 
nieuwe contract en de nieuwe afspraken die daarin gelden. Er is een SLA behorende 
bij het oude contract. Deze voldoet alleen niet meer aan de afspraken die wij zouden 
willen maken bij een nieuw contract. Het is dus niet zo dat er niets is.

Voor wat betreft RDS. RDS is op dit moment volledig in gebruik bij de RUD Utrecht op 
de devices (surface) die er nu gebruikt worden. Doelstelling is in de nabije toekomst 
ook mogelijk andere devices in te zetten. Het jaar 2020 wordt gebruikt om dit verder 
uit te werken. Ook RDS zou weer op deze devices moeten worden ingericht. Dit is een 
traject wat logischerwijs volgt op de keuze van in te zetten devices.


