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In de vergadering van uw Dagelijks Bestuur van RUD Zeeland is de begroting 2017 vastgesteld.
Deze begroting is naar ons toegezonden. In uw aanbiedingsbrief geeft u ons tot 26 mei de
gelegenheid een zienswijze in te dienen. Omdat er pas op 3 juni een vergadering is van
Provinciale Staten hebben we van u tot 3 juni de gelegenheid gekregen een zienswijze in te
dienen.
In de aanbiedingsbrief bij de begroting is door uw dagelijks bestuur aangegeven dat kwalitatief en
kwantitatief de ondergrens bereikt is. Het nog verder bezuinigen vindt u onverantwoord en maakt
de RUD uiterst kwetsbaar. In de uitvoering zien we ook dat de RUD moeite heeft de gestelde
doelen te halen. Een verdere bezuiniging kan ertoe leiden dat de kwaliteit van de uitvoering van de
taken die wij hebben ondergebracht bij de RUD onder de maat wordt.
Middels deze zienswijze willen wij onze zorg uitspreken over de kwetsbaarheid van de RUD in de
uitvoering van haar taken. Wij vragen ons af of middels deze begroting aan de kwaliteitseisen die
vanuit de provincie gesteld worden nog kan worden voldaan. Wij zien deze begroting dan ook als
absolute ondergrens. Een verder bezuiniging zal vanuit ons niet worden gesteund.
We verwachten dat met de invoering van PxQ de robuustheid en de kwaliteit van de uitvoering zal
toenemen. Omdat de begroting voor 2017 in september/oktober zal worden gewijzigd naar
aanleiding van de resultaten rondom PxQ en we daarin een verbetering van de kwaliteit en
robuustheid van de RUD verwachten zullen we nu geen negatief advies uitbrengen op de
begroting. Wel willen we nu onze zorg uitspreken over de robuustheid en de kwaliteit van de
dienstverlening van RUD Zeeland.
Hoogachtend,
, voorzitter
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