Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
8 april 2019

Datum: 27 februari 2019
Opsteller: P. Mijnheer
M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe
Openbaar: nee
Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering van 4 maart:

Onderwerp

Stand van zaken project Digitale uitwisseling en opdrachtverlening

Gevraagd besluit:
-Kennis nemen van de bijgaande Tussenrapportage project Digitale uitwisseling en
opdrachtverlening per 25 februari 2019’
Inleiding

Motivatie

In de RvO van 28 januari 2019 is de dringende oproep gedaan om op zeer korte
termijn voor alle deelnemers helder te maken hoe de digitale uitwisseling met de RUD
verloopt en welke acties en aandachtspunten er zijn. Afgesproken is dat e.e.a. ook met
de deelnemers zou worden doorgesproken door de projectleider (Peter Mijnheer) en
vervolgens geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de RvO. In de bijgaande
rapportage wordt u hierover geïnformeerd.
In de maanden november 2018 – januari 2019 is een drietal rapportages en memo’s
gedeeld met daarin aanbevelingen en constateringen als het gaat om de digitale
uitwisseling tussen RUD en de gemeenten. Het gaat dan om de volgende documenten:
1. rapportage Quickwins digitale uitwisseling (inclusief actielijst per gemeente)
2. de inventarisatie aanleveren documenten door opdrachtgevers (verstrekt aan
accounthouders van de deelnemers in december 2018)
3. de memo stand van zaken digitale aanlevering dossiers toezicht 2019 (begin
februari verzonden aan ao, eo, rvo en secretarissen, db).
Deze drie overzichten zijn in februari met de individuele gemeenten besproken. Dit
heeft gezorgd voor deze bijgaande integrale rapportage met de juiste duiding van de
vermelde punten. Tevens is hieraan toegevoegd de stand van zaken met betrekking tot
projectfase 2, met als onderwerp het maken van een voorstel voor een structurele
verbetering.
Bij de start van het project is gekozen voor de opdrachtgeversrol bij de RvO. Tot zijn
vertrek als voorzitter van de RvO heeft Peter Post die rol op zich genomen. Vanwege
het feit dat de meeste activiteiten door/bij de deelnemers moeten worden opgepakt is
het aanwijzen van een nieuwe opdrachtgever vanuit de RvO wenselijk.
Vanwege de voortdurende discussie over de feitelijke gang van zaken zal voor de
volgende ab vergadering een geactualiseerd overzicht worden opgemaakt.

Bijlagen

Communicatie
persbericht

Besluit:

•

Tussenrapportage project Digitale uitwisseling en opdrachtverlening per 25
februari 2019’ inclusief de bijlagen
-Bijlage 1 Inventarisatie wijze van aanleveren documenten door
opdrachtgevers RUD Drenthe (stand van zaken 14 december 2018
-Bijlage 2 behorende bij de tussenrapportage; Overzicht stand van
zaken Quick win afspraken per 25 februari 2019

Het overzicht is geagendeerd in het accounthoudersoverleg van 5 maart 2019.

