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Inhoudelijk
Aanleiding

Brief AB RUD van 7 november 2016 over voorgenomen besluit van
Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland om
verrekensystematiek P xQ in te voeren per 1 januari 2017. Gelegenheid
PS tot het indienen van een zienswijze, uiterlijk 10 februari 2017.
De provincie is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling RUD
Zeeland.

Bevoegdheid

De bevoegdheid voor het indienen van een zienswijze ligt bij PS.

Wat stellen GS voor?

Kennisnemen van brief en indienen zienswijze op voorgenomen besluit AB
RUD om PxQ in te voeren; instemmen met bijlage 'concept brief van 10
februari 2017 met zienswijze op voorgenomen besluit om PXQ in te
voeren'.
De in te dienen zienswijze is bedoeld om de RUD ertoe aan te zetten de
invoering van PXQ op een aantal punten te verbeteren en daarnaast een
aantal risico's die mogelijk zouden kunnen optreden en gevolgen hebben
voor de invoering van PxQ aan de RUD mee te geven.
De termijn voor het indienen van een zienswijze is door de RUD verlengd
tot 10 februari 2017.

Argumenten

In de concept brief zijn als aandachtspunten vermeld :
 Risico beëindigen ondermandatering Brzo VTH-taken aan RUD
Zeeland;
 Verrekensystematiek;
 Onduidelijkheid implementatieplan;
 Onduidelijkheid over oplevercontroles in PXQ rapport;
 Te lage inschatting uren vergunningverlening.

Doelen en effecten

Bereiken van een uniform kwaliteitsniveau voor de uitvoering van de taken
die zijn ondergebracht bij de RUD, een uniforme manier van werken en
een efficiëntere taakuitvoering RUD.
Op termijn een verrekensystematiek waarbij deelnemers GR RUD alleen
betalen voor de producten en diensten die daadwerkelijk zijn geleverd.

Controleren
Uitvoering

Het AB RUD Zeeland stelt een gefaseerde invoering van PxQ
verrekensystematiek voor en heeft de directeur RUD opdracht gegeven
hiervoor een plan van aanpak op te stellen. Doel is om per 1 januari 2018
of 2019 door te groeien naar een verrekensystematiek op basis van
daadwerkelijk geleverde productie.

Informeren
Kosten en dekking

De invoering van PXQ zorgt ervoor dat de jaarlijkse bijdrage aan RUD
hoger wordt.

Overige informatie
Resultaat commissiebehandeling

De commissie is van mening dat het voorstel, voldoende is
onderbouwd voor behandeling door PS. De commissie adviseert
een zienswijze in te dienen, conform het voorstel van GS.
De commissie vindt het voorstel geen hamerstuk.

