
VRAGEN BETREFFENDE JAARSTUKKEN 2016 EN PROGRAMMABEGROTING 2018 

RUD 

 

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen: 

Inzake de jaarstukken 2016 

 

1. Heeft de RUD ook in 2017 nog moeite met het invullen van vaste functies? 

2. Hoeveel extra uren heeft de Arbodienst in rekening gebracht, dit mede gezien het 

aantal FTE? 

3. Wat moet ik me voorstellen van een range van 90-110 % bij de “levering van 

producten en diensten”, en dan met name wat betreft de bovengrens van 110%? 

4. Wat waren de verbeterpunten uit het gehouden KTO en hoe staat het de verdere 

ontwikkeling van de KTO in 2017. Dit mede gezien de lage respons van het KTO in 

2016? 

5. In hoeverre zijn de medewerkers van de RUD toegerust om bedrijven te adviseren op 

het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke ordening, ontwikkeling en bouwtake, of 

wordt deze advisering gedaan door de flexibele schil? 

6. Waarom is ten aanzien van de risico’s wel de kans te bepalen dat deelnemers niet 

voldoen aan hun bijdrage (50 %) maar niet de impact hiervan? Idem voor wat betreft 

de vergrijzing 

7. Hoe kijkt de gedeputeerde aan tegen het begrip “goed werkgeverschap” in relatie met 

het feit dat  de RUD moeite heeft om vaste medewerkers aan te nemen? 

8. In het kader van aanboring van extra financieringsbronnen is het een idee om de 2 

jarige leergang Omgevingswet die men bezig is te ontwikkelen, extern aan te bieden?  

Hoe ver is men trouwens met de ontwikkeling van deze leergang 

 

Inzake de programmabegroting 2018 

 

1. Is het niet zuiverder om in de begroting het uurtarief inclusief overhead te vermelden?  

In de begroting wordt een tarief genoemd van € 55,10 maar dit is exclusief overhead. 

2. Wat is de basis van het vaststellen van een uurtarief indien een offerte wordt 

opgesteld (als werkzaamheden niet binnen eigen formatie kunnen worden opgesteld) 

3. Als indicator is vastgesteld dat opdrachtgevers de RUD minimaal een rapportcijfer 7 

moeten geven. Nog afgezien dat dit maar een mager cijfer is, wie wordt beschouwd 

als opdrachtgever, de deelnemers in de RUD of de bedrijven waar gehandhaafd 

wordt? 

4. Kunnen bedrijven ook adviesopdrachten aan het RUD verstrekken of alleen de 

deelnemers in de RUD? 

5. Is expliciet vastgelegd wat de kwaliteitscriteria zijn (in 2018 zullen we voor 100 % 

voldoen aan de kwaliteitscriteria)? 

6. Is het traineeprogramma gericht om de vergrijzing tegen te gaan of om de flexibele 

schil minderruim te laten zijn (of beide)? 

7. In de begroting wordt uitgegaan van 1.360 declarabele uren. Is het mogelijk om dit 

ook in een percentage weer te geven? 

8. Moeten de trainees ook 1.360 declarabele uren maken en wat wordt het tarief van de 

trainee? 



9. Kunt u aangeven wat de gedachte is geweest om het risico dat er niet goed wordt tijd 

geschreven wordt ingeschat op 75 %. Moet er niet altijd, ongeacht welke systeem er 

wordt gebruikt, altijd de tijden goed moeten worden geregistreerd, zeker als dit de 

basis van het verdien model? 

 

Wim Ubaghs 


