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Middelburg, 2 februari 2018

Geachte secretaris,
Op 13 december 2017 heeft u ons doen toekomen het implementatieplan PxQ.
U bood ons de gelegenheid om tot uiterlijk 1 februari 2018 een zienswijze in te dienen.
De heer De Reu, onze vertegenwoordiger in het bestuur van de RUD Zeeland, heeft tijdens de DB- en
AB-vergaderingen aangegeven dat de reactie van de provincie pas 2 februari kan worden verstuurd
omdat pas op die datum het implementatieplan op de agenda van de vergadering van Provinciale
Staten kan worden opgenomen.
Hieronder treft u onze reactie aan op het implementatieplan PxQ.
Wij zijn verheugd te constateren dat u onze kritiek zoals verwoord in onze zienswijze op de eerste
versie van het implementatieplan PxQ ter harte heeft genomen.
Wij stemmen daarom in met deze versie van het implementatieplan, waarbij vanaf 1 januari 2019 op
stuksniveau zal worden afgerekend.
Wij willen daarbij nog wel de volgende randvoorwaarden meegeven.
In het implementatieplan wordt er vanuit gegaan dat met de implementatie van PxQ in het jaar 2019
een bedrag zal zijn gemoeid van € 328.800,-- en in de jaren 2020 en volgende jaarlijks een bedrag
van € 288.000,-- . Wij willen hierover opmerken dat wij er vanuit gaan dat dit maximale bedragen zijn
en dat er tussentijds geen extra bedragen in rekening zullen worden gebracht die betrekking hebben
op deze implementatie.
Voorts constateren wij dat de structureel benodigde personele inzet ten behoeve van de
implementatie van PxQ met name betrekking heeft op de interne organisatie van de RUD Zeeland.
Wij vragen uw aandacht voor de externe gerichtheid van de RUD Zeeland met betrekking tot uw
inhoudelijke taken en met name voor wat betreft de aantallen en de kwaliteit van de te leveren
producten die hier niet onder moeten gaan lijden.
Tenslotte gaan wij er vanuit dat u uw informatiesystemen dusdanig zal hebben aangepast en uw
medewerkers zodanig heeft begeleid dat één ander een correcte invoering van het PxQ systeem
inclusief afrekenen op stuksniveau per 1 januari 2019 niet in de weg zal staan.
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Wij wensen u succes met de verdere implementatie van het PxQ systeem.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Provinciale Staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. P. Joosse, statengriffier

