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Geachte voorzitter,
U heeft op 25 september 2020 een zienswijze ingediend t.a.v. de 1e begrotingswijziging 2021
RUD Zeeland m.b.t. de evaluatie van de verrekensystematiek PxQ.
U verzocht in uw zienswijze om u te informeren over de wijze waarop uw zienswijze is
verwerkt.
In de vergadering van het AB van de RUD Zeeland van 30 november 2020 is op de
ingediende zienswijzen ingegaan.
In de hierbij gevoegde bijlage treft u de reactie van de RUD Zeeland aan op de door u
ingediende zienswijze.
In die vergadering van 30 november is de 1e wijziging van de RUD begroting 2021 definitief
vastgesteld.
In de door u ingediende zienswijze wordt de RUD Zeeland verzocht een door haar accountant
op te stellen uitleg en onderbouwing te overleggen van de verhoogde bijdrage van de
provincie als gevolg van de evaluatie van PxQ. Dit omdat het goed is de uitkomst van de
evaluatie PxQ te toetsen middels het vierogen principe.
Recent hebben wij het door Deloitte Accountants opgestelde rapport ontvangen van feitelijke
bevindingen inzake het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de begroting 2021 van de RUD
Zeeland. Op basis van dit rapport van bevindingen hebben wij geen bijzonderheden
geconstateerd.
In het voorjaar van 2021 is een addendum opgesteld op de eerder aan u toegestuurde
dienstverleningsovereenkomst/ jaarplan 2021 tussen RUD Zeeland en provincie. Hierin zijn
de financiële gevolgen van de evaluatie van de PxQ systematiek opgenomen.
In de najaarsnota 2020 bent u al akkoord gegaan met de daarvoor benodigde extra financiële
middelen.

Wij stellen u voor om de reactie van de RUD op de ingediende zienswijze n.a.v. de 1e
wijziging van de begroting 2021 van de RUD Zeeland voor kennisgeving aan te nemen.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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