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Inhoudelijk
Aanleiding

Toezenden van de 1e wijziging begroting 2020 RUD Zeeland, door RUD
Zeeland. Tot 24 januari aanstaande kunnen er zienswijzen tegen deze
begrotingswijziging worden ingediend. De begrotingswijziging wordt, met
inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, op 2 maart vastgesteld door
het Algemeen Bestuur van de RUD.

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?

Geen zienswijze indienen.

Toelichting

De begroting RUD Zeeland 2020 is op 10 mei 2019 behandeld in de
commissie Ruimte. Aansluitend hebben PS op 7 juni 2019 besloten tot het
indienen van een zienswijze bij het DB RUD Zeeland. De begroting is
daarna vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RUD.
De RUD Zeeland biedt nu een 1e wijziging van de begroting 2020 aan. GS
stelt voor geen zienswijze in te dienen.
De wijziging heeft betrekking op:
⋅
Verhoging van de Cao-lonen én de (pensioen) premies én de toename
van de werkgeverslasten;
⋅
De overdracht van het toezicht op indirecte lozingen;
⋅
Mutaties van het inrichtingenbestand.

Kosten en dekking

(ABP) premies
In de begroting 2020 is cumulatief structureel +5,7% (2019 +2,5% en 2020
+3,2%) beschikbaar voor stijgende salariskosten in 2019 en 2020. Dit is
onvoldoende om de stijgingen op te vangen. In 2020 zijn de totale
personele lasten € 183.000,-- hoger dan begroot
Overdracht indirecte lozingen
Eind 2009 is de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) overgegaan
naar de huidige Waterwet waarbij eveneens het bevoegd gezag voor
indirecte lozingen van het waterschap is overgegaan naar

Inhoudelijk
het bevoegd gezag gemeenten en provincies. Waterschap Scheldestromen
heeft in april 2019 alle deelnemers van RUD Zeeland laten weten dat ze de
taken naar de verantwoordelijke opdrachtgever op het gebied van toezicht
op indirecte lozingen wil overdragen. Voor de Provincie bedraagt de
jaarlijkse last extra last € 24.300.-Mutaties van het inrichtingenbestand
Het inrichtingenbestand levert per saldo voor alle deelnemers een verlaging
van de inzet op van circa € 10.000,--.
De provinciale bijdrage in RUD-begroting Zeeland stijgt met € 146.000,(naar een totaal van € 3.047.000,--).
De provinciale bijdrage in de begroting van de RUD Zeeland stijgt ten
gevolge van deze eerste begrotingswijziging met een bedrag van
€ 146.000,-- (van € 2.901.000,-- naar een bedrag van € 3.047.000,--). Met
de CAO verhoging is eerder in de provinciale ramingen rekening gehouden.
De provinciale bijdrage RUD kan worden betaald uit de raming in de
vastgestelde provinciale begroting 2020.
Overige informatie

Op basis van het advies van de commissie, besluit PS op 7 februari 2020 al
dan niet een zienswijze in te dienen. De uiterlijke datum voor het indienen
van een zienswijze verstrijkt op 24 januari (vóór de Statenvergadering van 7
februari 2020).
Indien de commissie Ruimte adviseert wèl een zienswijze in te dienen, kan
de reactie onder voorbehoud van bekrachtiging door PS op 7 februari 2020,
worden aangekondigd via de secretaris van het DB van de RUD Zeeland.

