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Inhoudelijk
Aanleiding

De Ontwerp begroting 2021 van de RUD Zeeland is voor zienswijze
voorgelegd aan de deelnemers van de RUD. Tot en met 24 april 2020
kunnen zienswijzen worden ingediend.
De ingebrachte zienswijzen worden in de DB vergadering van de RUD
behandeld van 15 juni 2020. Daarna wordt de ontwerp begroting met de
ingediende zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het AB van de
RUD op 6 juli 2020.
Uiterlijk 31 juli 2020 moet de RUD Zeeland haar begroting 2021 aan de
toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, aanbieden.

Bevoegdheid

De bevoegdheid voor het indienen van een zienswijze ligt bij Provinciale
Staten, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen: artikel 59.

Wat stellen GS voor?

GS stellen PS voor een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2021
van de RUD Zeeland inhoudende:
− de constatering dat het ratio van het weerstandsvermogen
zorgwekkend laag is;
− het verzoek aan de RUD invulling te geven aan het geformuleerde
risicobeleid zoals dat is opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing

Toelichting

In deze ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland zijn dezelfde werkzaamheden
voor de deelnemers opgenomen als in de vastgestelde eerste wijziging van
de begroting 2020 (behalve voor Schouwen-Duiveland).
Basisbegroting
Dit betreft een basis begroting, eind 2020 wordt door de provincie met de
RUD het jaarplan 2021 afgesloten, dit bepaalt uiteindelijk de financiële
bijdrage van de provincie. Het jaarplan bevat ook de extra taken die de RUD
voor de provincie gaat uitvoeren, bovenop de inzet van de RUD conform de
PxQ systematiek.
Frictiekosten
De in deze ontwerp begroting opgenomen frictiekostenvergoeding voor de
uitname van de BRZO taken van € 416.000 komen voor rekening van de

Inhoudelijk
provincie en worden ten laste gebracht van de daarvoor in 2019 gevormde
voorziening.
VZG norm indexering
De RUD wijkt marginaal af ten opzichte van de indexatie richtlijn voor
gemeenschappelijke regelingen van de VZG. De RUD hanteert 2,3% ten
opzichte van de 2,2% van de VZG. Met de door de RUD gegeven
onderbouwing van het gehanteerde percentage kunnen GS akkoord gaan.
PxQ
De resultaten van de evaluatie van PxQ zijn nog niet aan de deelnemers van
de RUD Zeeland aangeboden. In de ontwerp begroting 2021 wordt wel al
aangegeven dat uit de evaluatie naar voren komt dat het op dit moment nog
niet, organisatorisch en
kostentechnisch, verantwoord is om af te rekenen op stuks niveau.
Weerstandsvermogen
De ratio van het weerstandsvermogen is zorgwekkend laag. In de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing van de ontwerp begroting 2021
van de GR RUD wordt het door de RUD vastgestelde risicobeleid toegelicht
en inzicht gegeven in de actuele risico’s die zij voorzien. Het streven is naar
een weerstandsratio in de categorie ‘voldoende’ (tussen de 1 en 1,4). Dit
houdt in dat de beschikbare (financiële) capaciteit minimaal gelijk of hoger is
dan de financiële inschatting van de benoemde risico’s. Voor de ontwerp
begroting 2021 bedraagt de ratio 0,3, (pp. 35 van de ontwerp begroting). Dit
wordt geclassificeerd als ‘ruim onvoldoende’.
Op basis van de VZG norm (5% van de baten in een jaar) zou het
beschikbare weerstandvermogen als voldoende worden beoordeeld. Op
grond van de werkelijke kwalitatieve risico’s is dit echter niet afdoende.
Kosten en dekking

De provinciale bijdrage in de ontwerp begroting 2021 van de RUD Zeeland
bedraagt € 3.161.700. De gevraagde deelnemersbijdrage is beschikbaar als
structurele bijdrage in de provinciale (meerjaren) begroting 2021.
De provinciale bijdrage in de begroting 2020 van de RUD, na uitname van de
Brzo werkzaamheden, bedroeg € 3.047.200 (1e begrotingswijziging 2020).
De provinciale bijdrage over 2021 stijgt met een bedrag van € 114.500. Dit is
een gevolg van indexatie en van het saldo toe- en afname taken van de RUD
Zeeland.

Overige informatie

Dit statenvoorstel is rechtstreeks voor PS geagendeerd. Door het opschorten
van de werkzaamheden van PS vanwege de Corona maatregelen heeft er
geen commissie behandeling plaats gevonden.

