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Inhoudelijk
Aanleiding

Aanbieden conceptbegroting 2015 van de RUD Zeeland aan GS en
PS; brief GS van 22 april 2014

Bevoegdheid

De bevoegdheid voor het indienen van een zienswijze ligt bij PS. De
brief met concept begroting 2015 RUD Zeeland wordt behandeld in de
functionele commissie (REW) van 15 mei 2014. Daarna wordt de brief
van de RUD, met het advies van de commissie aan PS over het al
dan niet indienen van een zienswijze, met een afdoeningsvoorstel
voorgelegd aan PS ter accordering in de vergadering van 26 mei
2014.

Wat stellen GS voor?

Geen zienswijze in te brengen op begroting 2015 RUD Zeeland.

Argumenten

Het AB RUD heeft besloten de begroting 2015 te baseren op de
lasten/baten 2015, geactualiseerde uitgangspunten en
inhoudsopgave zoals vervat in de begroting 2014.
Het DB RUD legt een concept begroting 2015 voor die ten opzichte
van 2014 geen verhoging van deelnemersbijdragen bevat. Dit wordt
bereikt door de structurele bezuinigingstaakstelling van € 330.000
eerder in te vullen.

Doelen en effecten

In 2015 werken met een eenduidig kwaliteitsniveau, waarbij voldaan
wordt aan de landelijke kwaliteitscriteria.

Kosten en dekking

Bijdrage van de provincie van € 4.243.000 in 2015 is opgenomen in
het provinciale meerjarenperspectief.

Overige informatie

De sluitingstermijn voor het indienen van een evt. zienswijze is 2 juni
2014. De ingediende zienswijzen zullen op 7 juli 2014 ter
besluitvorming voorgelegd worden aan het AB RUD Zeeland.

Resultaat commissiebehandeling
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Middel burg,

22 april 2014

Geachte voorzitter,
In onze vergadering van 22 april 2014 hebben wij de begroting 2015 van de RUD Zeeland behandeld.

Wij hebben naar aanleiding van deze begroting geen opmerkingen. Door middel van deze brief doen wij u de
begroting 2015 van de RUD Zeeland en de begeleidende brief toekomen, opdat u aan ons college uw eventuele zienswijze over de begroting kenbaar kunt maken. Vervolgens zullen wij deze eventuele zienswijze
inbrengen in de betreffende vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Zeeland.
Wij verzoeken u beide documenten in de Commissie Ruimte, Ecologie en Water van 16 mei 2014 te behandelen. Het algemeen bestuur van de RUD Zeeland is voornemens de begroting 2015 in haar vergadering op
7 juli 2014 vast te stellen. Mocht u besluiten naar aanleiding van deze begroting nog aanvullende zienswijzen in te willen dienen dan is, op grond van de gemeenschappelijk regeling, 2 juni 2014 de uiterste datum
van indiening.

Hoogachtend,

gedeputeerde

Provinciehuis Middelburg
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Geachte griffiers,

Hierbij bieden wij u de concept begroting 2015 van de RUD Zeeland aan. Wij geven u hierbij de
gelegenheid uw zienswijze bij dit concept kenbaar te maken alvorens de begroting in het algemeen
bestuur van de RUD Zeeland wordt vastgesteld
Op 27 januari 2014 is door het algemeen bestuur van de RUD Zeeland besloten de begroting 2015 te
baseren op de lasten/baten (2015), geactualiseerde uitgangspunten en inhoudsopgave zoals
opgenomen in de begroting 2014.
Het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland heeft conform deze uitgangspunten een begroting
uitgewerkt en heeft geconstateerd dat dit zou leiden tot een ongewenste verhoging van de
deelnemersbijdragen. Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat de RUD in 2014 eenmalig € 330.000
ontving van deelnemers die extra formatie inbrachten. Het ontbreken van deze bijdrage in 2015
resulteert op basis van de op 27 januari vastgestelde uitgangspunten tot een verhoging van de
deelnemersbijdragen van 330.000 Euro.
Het bestuur van de RUD acht dit ongewenst en heeft daarom besloten u een concept begroting voor
te leggen die:
• geen verhoging van de deelnemersbijdragen bevat; en
• in plaats daarvan de bezuinigingsopgave voor de komende jaren naar voren haalt zodat de
bijdragen van de individuele deelnemers in 2015 gelijk is aan de bijdragen in 2014.

Het bestuur van de RUD Zeeland tekent aan dat hiermee de meerjarige bezuinigingstaakstelling wordt
ingevuld en dat dit voldoende middelen oplevert voor het leveren van de huidige kwaliteit. Met
inachtneming van deze twee kanttekeningen vindt het bestuur het verantwoord om de meerjarige
bezuinigingstaakstelling in 2015 volledig te realiseren
Wïj vragen u deze concept begroting te agenderen voor uw raadsvergadering, vergadering Provinciale
Staten of algemene vergadering. Daarnaast verzoeken wij u deze concept begroting vanaf 26 maart
2014 gedurende 8 weken ter inzage te leggen (verplichting op basis van artikel 48 van de
Gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland).
U kunt uw zienswijzen tot 2 juni 2014 schriftelijk indienen bij het dagelijks bestuur van de RUD
Zeeland, Postbus 35 4530 AA Terneuzen, ter attentie van de heer A. van Leeuwen.

RUD Zeeland
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen

Bezoekadres:
Stadhuisplein 1,4531 GZ Terneuzen

E-mail: in fo@ rud-zeeiand.nl
Internet: www rud-zeeland.nl

B ij beantwoording au.b. onderwerp, datum
en kenmerk van deze brief vermelden.
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De ingediende zienswijzen worden vervolgens behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur
op 30 juni 2014 en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur op 7 juli 2014.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur RUD Zeeland
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W.V.L Gtnjaar,
voorzitter

RUD Zeeland
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen

secretar

Bezoekadres:
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4531 GZ Terneuzen
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VOORVVOORD

Met veel genoegeri bieden wij hierbii de begroting 2015 vaij de RUD Zeeland aan.
Na een intensief voorbereidingstraiect is de RUD Zeeland op 1 januari 2014 operationeel van start gegaan.
De aangeboden programmabegroting is een sluitende De in de begrotiiig 2015 opgenoniei lasten voor
de uitvoering van de taken van de deelnemers Deiragen minder dan € 10 miljoen. Voor de RUD is dat het
maximale budgettaire kader waar voor van de deelneniers een bijdrage wordt ontvangen. Het uitgangspunt
voor de voorliggende begroting is de begroting 2014 en de daarin opgenomen deelnernersbijdragen.

Vanaf 2015 zal de RUD Zeeland werken op basis van het principe P niaal Q (prijs x kwantiteit). De
voorbereiding daarvan is nu in volle gang Zodra de bijdrage P maal Q is uitgewerkt (in oktober 2014)
wordt hierover aan het DB en AB een voorstel gedaan. De resultaten hïervan zullen in de vorm van een
begrotingswijziging worden aangeboden

In de voorliggende begroting is de overdracht van taken en middelen van provincie naar gemeenten
verwerkt op basis van de december circuiaire van hetprovincie- en gemeentefonds 2013. Verder is rekeiing
gehouderi met de loon- en prijsindexering voor 2015. Daarnaast is de bezuinigingsopgave voor de komende
jaren, zoals opgenomen in de VZG richtlijn, naar voren gehaald zodat de bijdragen van de individuele
deelneiners in 2015 gelijk zijn aan de individuele bijdrageii in 2014.
Voor de RUD Zeeland staat 2014 in bet teken van opbouweri. Ook in 2015 zal de RUD nog moeten bouwen,
maar daarnaast ook bet reeds gebouwde consolideren. Dat zal nog de nodige inspanningen vergen van
bestuur, directeur en werknemers.

Wij gaan er van uit dat de dienstverleniiig daar niet of zo min niogelijk onder lijdt. Over de voortgang
zullen wij u als algenieen bestuur vanzelfsprekend goed op de hoogte houden.
Met vriendeliike groet,

Willem Ginjaar

Voorzitter
Terneuzen, inaart 2014

CONTEXT

2.1 Aanleiding

lande!iik gekozeri voor regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgcvingskwaliteit omdat geconstateerd is dat de uitvoering van de taken tekort schoot.
Verschillende landeliike commissies hebben vastgesteld dat de uitvoering van de
VROM-regelgeving te
veel gefragmenteeid is, te weinig samenhang vertoont, kwalitatief tekort schiet en gebrek aan
regie kent.
Aan het toenmalige kabi,iet is daarom geadviseerd oni omgevingsregio's te vormen op de schaal van de
politieregio's.
Er is

De RUD Zeeland voert als de regionale uitvoeringsdienst van Zeeland o.a. de milieutakei van
vergunningverlening en handhaving ult voor provincie Zeeland, het waterschap Scheldestroinen en
dertien gerneenten: Fluist, Terneuzen, Sluis, Vlissingen, Middelburg, Veere, Noord-Beveland, Borsele,
Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Het is een regio van Nederland met een
relatief onivangrijk bestand met bijna 9.000 bedrijven, waaronder zware industrie, agrarische bedrijven en
toeristische bedrijven.

Aansluitend hebben het kabinet, het II'0, en de VNG een 'package deal' gesloten. Met deze deal wordt
gekoerst op bet vornien var, robuuste regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) die belast ztin met de
uitvoering vai takei, op bet gebied van vergunningverlening, toezicht en handhavirig van complexe en
bovenlokale bedrijven en activiteiten. Een en ander is neergelegd in een duidelijk omschrevei overzicht
van verplicht aan de RUD over te dragen taken.
Door de RUD Zeeland worden minimaal alle taken van de 'package deal' uitgevoerd zoals dat door het
kabinet, bet IPO, en de VNG met elkaar is afgesproken. In het bedrijfsplan Staat opgenomen welke taken
voor de deelnemers daarvoor worden overgedragen aan de IULID Zeeland. De afgelopen periode is veel tijd
besteed aan bet verder inzichtelijk maken van de exacte taken welke door de RUD worden
uitgevoerd.

2.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 3 staat het overzicht van de baten en lasten van de RUD Zeeland. Vervolgeis staan
in hoofdstuk 4 de twee programma's van de RUD Zeeland uitgewerkt, het betreft het programnia
Vergunningverlening en het programma Toezicht en Handhaving. In hoofdstuk 5 Staat een overzicht
opgenornen van de algeniene dekkingsmiddelen van de RUD Zeeland. Dit is inclusief de bijdrage van elk
van de deelnemers voor het laar 2015. De financiéle begroting is opgenomei in hoofdstuk 6. Afsluitend
staai mn hoofdstuk 7 de voor de RUD Zeeland verplichte paragrafen opgenonien.

OVERZICHT VAN BATEN

EN

LASTEN

Onderstaand is het overzicht van baten ers lasten opgenomen. Dit overzicht geeft het totaal beeld vari de
lasten en baten van de RUD Zeeland irigedeeld naar progranima's, dekkingsniddelen en onvoorzien.
bedragen
lasten

Programmäs
Toetsing en Vergunningenverlening
Handhaving en toezicht

baten

lasten

4.404
5.422

4.404
353

-506
9.320

-506
346

9.440

Onvoorzien

212

9.532

Totaal

wordei

353

9.619

360

9.619

lasten

4.404
5.422

baten

367

-506
360

9.701

9.345

9.705

( 1.000

381

142

179

9.532

9.563

9.266

9.186

Algemene dekkingsriiddelen

5.422
243
-506

120

VZG bezuiniging
Totaal programma's

de hoofstukkeil hierna

5.422

baten

lasten

4.404

346

lnflatie

I,1

baten

*

367

9.476
142

9,705

9.843

9.843

de onderdelen programiria's ers dekkingsmiddelen uitgebreid toegelicht.

PROGRAMMA'S

4.1

Inkiding

De uitvoering van de taken vail de RUD Zeeland is ondergebracht in twee
afzonderlijke progranuma's.
Het betreft het programma Vergunningverlening en het programma Toezicht en
Handhaving Dit koint
vooralsnog overeen met de organisatorische inrichting van de RUD Zeeland.

In dit hoofdstuk is een nadere uitwerking gegeven aan de twee prograrririia's
waarbij telkens de volgende
vragen worden beantwoord.
a
a
a

Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?

Eerst wordt aandacht besteed aan de taken die de RUD Zeeland uitvoert, aan de
afspraken die gelden voor
de BRZO bedrijven en aan het kwaliteitsniveau waar de RUD aan
gaat voldoen.

Taken
Op basis van het basistakenpakket zoals dat tussen IPO, VNG en het kabinet is vastgesteld dient een deel
van de uitvoering milieuvergunningverlenings- en handhavingstaken te worden
overgedragen aan eeI,
regionale uitvoeringsdienst. Voor de RUD Zeeland is dat het pakket dat minimaal aan alle deelneiiiers wordt
geleverd.
Een aantal gemeenten draagt een deel van de werkzaamheden
gerelateerd aan het basistakenpakket over. De
provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestroinen hebben plustaken ingebracht, waarbi j bet waterschap
geen taken inbrengt die betrekking hebben op de mmlieuvergunningverlening. Dit kari worden gezien als
plustaken.

Daarnaast worden in de RUD Zeeland een aantal taken ingebracht die buiten de
scope van deze beide
programmäs valleIi. Het gaat dan met name oni een aantai wettelijke en advies- en coördinatietaken
op bet gebied van lucht, geluid, bodem, water en externe veiligheid. Deze plustaken ziin financkel en
organisatorisch ondergebracht bij bet programma Vergunningverlening van de RUD Zeeland. Dit kan
eveneens worden gezien als plustaken.

BRZO bedrljven
De DCMR Milieudienst Rijnmond, één vail de zes gespecialiseerde RUD's voor risicovolle
bedrijven in
Nederland, coördineert de vergunningverlening, toezicht en handhaving bi j rmsicovolle bedrijven in de
proviicies Zuid-Holland en Zeeland. De provincie Zeeland en de gemeenteiz Goes en Terneuzeii hebben
daarvoor een overeenkomst gesloten en de niandaten voor deze taken
overgedragen aan de directeur van
de DCMR. Deze mandaten ziin vervolgens in ondermandaat
gegeven aan de directeur van de RUD Zeeland,
zodat de uitvoeriiig van de VTH-taken vooi de nsicovolle bedrijven door de RUD Zeeland kunnen worden
uïtgevoerd.
De RUD Zeeland heeft voor de coördinatie en uitvoeririg van de VTH-taken betreffeiide de BRZO- en RIE-4
bedrijven een samenwerkingsovereenkomst getekend met de DCMR-Milmeudienst Rijninond. De RUD
Zeelarid blïift HRM-verantwoordelik voor de betreffende niedewerkers.
Naast de vergunningverlening, toezicht en haudhaving bij de risicovolle bedrijven, wordezi ook
kwaliteitseiseii, monitoring en communicatie op elkaar afgestenid zodat bij alle uitvoeringsdiensten van
Zeeland en Zuid-Holland dezelfde werkwijze ei kwaliteit wordt gehanteerd.

In beide programnia worden taken verricht voor de BRZO-bedrijven.

PROGRAMMA'S

Kwallteit
In het bedrijfsplan staat dat alle deelneniers op basis van de eigen kwalïteit van uitvoering instappen in
de RUD Zeeland. ledere deelnemer brengt daarvoor de bestaande formatie en de benodigde budgetten in
bij de RUD Zeeland. Voor de programmabegroting is dit uitgangspunt van de kwaliteit overgenomen. Dit
uitgangspunt geldt voor de kwaliteit van het progranima Vergunningverlening en bet programnia Toezicht
en Handhaving.
In het bedrijfsplan is verder opgenoinen dat een eenduidig kwaliteitsniveau door de RUD inoet wordeii
opgesteld. In eerste instantie was bepaald dat dit per 2016 zou gaan gelden. In het Algemeen Bestuur van
RUD Zeeland j.o. js op 16 niei 2013 besloten dat dit naar voren wordt gehaaid. Het is nu voorzien om variaf
1 januari 2015 te werken met een eenduidig kwaliteitsniveau.

Dit sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. De landelijke kwaliteitscriteria worden steeds dwingender. In
het wetsvoorstel VTH staat hiervoor een implementatietraject van 2 jaar voor genieenten en provincies
genoernd. Op I januari 2015 moeten alle organisaties hieraan voldoeii. Op die datuni treedt naar
verwachting de wet VTH in werking en krïjgen de kwaliteitscriteria ook een wettelijke basis.
In de loop van 2014 zal het Algerneen Bestuur een eenduidig kwaliteitsniveau vaststellen, vooruitlopend
op de irnpleinentatie op I januari 2015. In de begroting zijn de eventuele financiele consequenties van
een eenduidig kwaliteitsniveau nog niet verwerkt. Pas na vaststelling van bet kwaliteitsniveau worden de
Iinanciéle consequenties nader verwerkt.

PRO( RAMMA'S

4.2 Programma Vergunnlngverlening

Wat willen we bereiken?
De doelstelling van de RUD Zeeland is o111 te komen tot een eenduidige uitvoering van de taken in
de regio en voor dit programma daarniee tot een gelijkwaardige en evenwichtige beoordehng van
vergunningaanvragen, meldingen en ontheffingen in Zeeland.

Wat gaan we daarvoor doen
Het programma Vergunningverlening richt zich op de behandeling van meldingen, toetsingen,
vergunningen en beschikkingen die volgen uit de wettelijke taken en de overige taken die door de RUD
Zeeland worden uitgevoerd.

Pritnair gaat bet daarbij oni de milieuvergunningverlening en behandeling van meldingen in het kader van
de Wabo, de Wet inilieubeheer en het activiteitenbesluit.
Tevens worden vergunningen, meldingen en onthelfingen behandeld in bet kader van Vuurwerkbesluit, de
Wet luchtvaart, de Wet bodembescherniing, de Ontgrondingenwet en de Waterwet.

In bet onderstaande overzicht staan, voor bet proces (milieu)vergunningverlening, de taken die door de
RUD Zeeland voor de verschillende deelne,ners worden uitgevoerd, en de taken die
nog door de deelnemers
worden uitgevoerd.
Gemeente

RUD

Fysiek loket/front office
Intake OLO

Intake OLO

Registratie in zaaksysteem

Registratie in zaaksysteem

*
Ontwerpbesluit ;ie,nen

Besluit neie,1 *

Provincée

Ontvangstbevestiging
Behandeling aanvraag
Ontwerpbesluit opstellen
Ontwerpbesluit nemen
Publicatie ontwerpbesluit
Ontvangst zienswilzen
Beharidelen zienswilzen
Opstelien definitief besluit
Besluit nemen
Onder tekening besluit
Publicatie besluit

Onrvauigst beroepschri ft

*
Ontwerplws/uit ,le,nen

Besluit ue;nen *

Ontvangst beroepschrift

Behandelen beroep
Verwerken uitspraak
Archiveren in statisch archief Archiveren in dynamisch
archief

Archiveren in statisch archief

Wettelijke inzage op Internet
( met link op website
bevoegd gezag

)

ii

mandaat
Uitgangspunt is dat alle bevoegde gezagen op een eenduidige mnailiei de bevoegdheden
overdragen. Uit bovenstaand overzicht blijkt in hoeverre er sprake is van afwijkende overdracht van
*
bevoegdheden in inandaat door de deelnemers De in cursief en met aangegeven onderdelen hebben
of
op
politiek
betrekking
maatschappeliik gevoelige onderwerpen.

PROGRAMMA'S

Wat mag het kosten?
In bet onderstaaride overziclit staan de lasten opgenomen vaii het programnia Vergunningverleiiing

bedragen
lasten

Vergunningverlening

4.404

baten

lasten
4.404

baten

lasteri
4

404

baten

lasten

* € 1.000
baten

4.404

r)it betreft bet gedeelte van de personele kosten en overige kosten die toegerekend kunnen worden aan dit
programma. Toerekening is op basis vaii fte's. De invulling van de bezuinigingstaakstelling (VZG nori)
if hierin nog niet verwerkt. Voor een toelichting op de bezuingingstaakstelling wordt verwezen naar
hoofdstuk 6.

4.3 Programma Toezicht en Handhavlng

Wat willen we berelken?
De doeistelhng van de RUD Zeeland is oln te kornen tot een
eenduidige uitvoering van de taken in
de regio en voor dit programina daarmee tot een adequaat toezicht,
behandeling van overlast- en
incidentrneldingen en waar nodig een handhavend optreden tegenover bedriiven en burgers die zich niet
houden aan de wet- en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen
in de desbetreffende afdeling wordt ook het toezicht op en de handhaving van alk andere binnen de RUD
Zeeland ondergebrachte wetgevingen georganiseerd, zoals het toezicht op
bodemsaneimgen, grondstromen
en ontgrondingen aismede het toezicht op de natuurwetgeving, zwembaden en
zwemplaatsen, luchtvaarten vuurwerktaken en op provinciale verordeningen. Het clustereik van diverse toezichttaken is
logisch
en sluit aan bii de huidige situatie van de deelnerners. Het is gericht
op een verdere samensmelting van
toezicht binnen het omgevingsrecht De RUD Zeeland is zo ingericht dat het de T&H taken
eigenstandig
kan uitvoeren en dat alle benodigde kennis aanwezig is.
In het onderstaande overzicht staan, voor het proces van een (milieu)controle en een handhavingsbesluit,
de taken die door de RUD Zeeland voor de verschillende deelneiners wordt
uitgevoerd, en de taken die nog
door de deelneiners worden uitgevoerd.
front office

front office
(milieuklachtenlijn)

Accordering programma
vanaf 2ffl5, e.v.

Voorbereiding handhavings- Accordering programma
vanaf 2015, e.v.
programma 2015, e.v.
Controles uitvoeren

Accordenng programma
vanaf 2015, e.v.

Waarschuwrngsbrief bij

ovenreding
1-lercontrole uitvoeren
Verstitren voorgenomen

handhavingsbesluit
Zienswijze op voorgenomen
besluit

Definitief ha,ldliavüigsbesluit*
Versh,rm handhavjrigsbesluit*

Behandelen bezwaar in
bezwarencommissie
b.o.b. nemen'

Definiüd

Defiuiitiff ha,udhavi,,gsbeshtit*

handhavingsbesluit
Versturen
handhavingsbesluit
lnhoudelijk advies op
bezwaarschrift
b.o.b. nemen provinciale

Versturen hauzdhaviuigsbesluit*

Behandelen bezwaar in
bezwarencommissie
b.o.b. nenuen'

inrichtingen
Oritvangst beroepschrift

Ontvangst beroepschrift

Behandelei beroepschrift
Verwerken uitspraak
Archiveren in statisch archief Archiveren in dynamnsch
archief
Accordering jaarverslag
handhaving

Voorbereiding laar\eIslag

handhing vanaf

ZOI5, e.v.

Archiveren in statisch archief

Accordenng jaarverslag
handhar·ig vanaf 2015, e.v.

Accorderin; paarverslag
handhar iiig r anaf 2015,

Teri aanziei van de kwaliteit voor de uttvoering van de handhaving zijn in de
Regelkng omgevingsreclit
(MOR) van de Wabo kwaliteitseisen opgenomen waarin eisen zijn opgeriomen voor van het
handhavingsbeleid, het uitvoeringsprogramina, de uitvoeringsorganisatie en de monitoring van de

e.v.

"
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handhaving. Deze vorinen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden. De in cursief en mnet
aangegeven onderdelen hebben betrekking op politiek of maatschappelik gevoelige onderwerpen.

*

Wat mag het kosten?
In het onderstaande overzicht staan de lasten opgenonien van het programina Toezicht en Handhaving

;"ç
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lasten

2. Toezicht en

Handhaving

1.000

--l mm mlEiimmlE lmllEml[ i llllllmE l
5.422

baIen
lasten
baten
baten
lasten
lasten
baten
346
5.422
353
5.422
360
5.422
367

Dit betreft het gedeelte van de personele kosten en overige kosten die toegerekend kunnen worden aan dit
prograinnia. Toerekening is op basis van fte's. De invulling van de bezuinigingstaakstelling (VZG norrn)
is hierin nog niet verwerkt. Voor een toelichting op de bezuingingstaakstelling wordt verwezen naar
hoofdstuk 6.
Daarnaast zijn er uitvoeringbudgetten opgenonlen tot een bedrag van € 346.000. Dit betreft de
uitvoeririgsbudgetten voor de Provircie, de gemeente Tholei en genieente Terneuzen. In de begroting ziji
deze kosten geraamd waartegenover ook de individuele bijdrage van de deelnemers staan. Deze bijdrageii
kunnen alleen voor de betreffende deelnemer worden aangewend. Specifieke voorwaarden worden niet
alle deelneniers in een Dïenstverleningsovereenkomst vastgelegd. Deze budgetten worden dan 00k niet
meegenomen in de verdeelsleutel.
In het hoofdstuk financiéle begroting worden de totale lasten van de RUD Zeeland gepresenteerd.

1

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

5.1Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Iii dit hoofdstuk zijn de dekkmgsmiddelen van de RUD Zeeland opgenonien. Het betreft de
bijdragen die
van de deelnemers worde,i ontvangen voor de uitvoering van de taken door de RUD Zeeland (netto lasten
van het progranina Vergunnnigverlening en liet programma Toezicht en
Handhaving).
Algemene dekklngsmiddelen
De totale bijdrage bedraagt voor 2015 circa € 9,2 miljoe De
berekening van de bijdrage van de deelneiners
is gebaseerd op de formatieve inbreng op basis lormatie
bedrïjfsplan.

Hieronder staan de individuele bijdragen per deelnemer.
Bedragen
Gemeente Borsele
Gerneente Goes
Gemeente Hulst
Gemeente Kapelle
Gemeente Middelbirg
Gemeente Noord Beveland
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Schouwen-Duiveland
Gemeente Sluis
Gemeente Terneuzen
Gemeente Tholen
Gerneente Veere
Gemeente Vlissingeii
Provincie Zeeland
Waterschap Scheldestromen
Totale bijdrage

* € 1.000

571

571

5T6

581

589

540
409
148
246
180
385
328

540
409

545

549

413

416

148

149

151

557
422
153

246

248

250

254

180

182

183

186

385

388

392

28

331

301

301

304

932

932

327

327

940
330

87

87

336
4.243

336
4.243

4.279

334
306
948
333
89
342
4.316

397
338

4.376

153

153

154

155

158

9.186

9.186

9.266

9.345

9.476

88
339

31 1

961

337

90
347

In de VZG richtlijn is voor 2015 tot en met 2017 een bezuinigingsopdracht opgenonen van
;aarlijks 2% op
de bijdragen. In de bijdragen is de cumulatieve bezuinigingsopdracht voor de jaren 2015 tot en met 2017
vofledig opgenomen vanaf 2015

6.1 Flnanciéle ultgangspunten
Voor het opstellen van de programmabegroting zijn de uitgangspuntei besproken met het Algenieen
Bestuur i.o. De belangrikste uitgangspunten voor de begroting staan hieronder weergegeven.
KOSTEN

Personeelslasten
De primaire lormatie

is gebaseerd

op basis van het formatieplan en de plaatsing van personeel per I-l-2014.

De hij de primaire formatie behorende personele hudgetten zijn geraamd op basis van de eindschaal van de
hetrefiende formatie. Verder wordt voor opleidingen 2", van de totale personeelskosten geraamd en voor
regulwre reiskosten/dienstreizen l'o. Ook de kosten van het sociaal akkoord zijn opgenomen.

Onvoorzien

0ni

te voorkoinen dat eventuele tegenvallers niet kunnen worden opgevangen, wordt in de begroting een
post onvoorzien opgeiioinen. Het ultgangspunt is 1,5% van het begrotingstotaal. Voor 2015 en 2016 is
onvoorzien eenmalig hoger opgenoinen In 2015 de totale post onvoorzien € 211.900.

BiJzonderheden
In de begroting van de RUD Zeeland is geen budget opgenomen 'oor het beschikbaar stellen van
werkplekken op de verschillende locaties bii de deelneiners. Dit is in de Iijn met de gedachte dat er geen
geld wordt rondgepompt tussen de RUD Zeeland eii de deelnemers. Deelnemers stellen deze werkplekken
om niet ter beschikking voor de uitvoeriig van taken op locatie.
Loon en priJslnflatie
Voor de ontwikkeliig van de loonkosten wordt uitgegaan van eeri jaarlilkse inflatie van + 1„ Voor de
ontwikkeling van de materile budgetten wordt uitgegaan van een jaarIjkse inflatie van + 2<'·

',ìt;

,

VZC RIchtlijn
De VZG richtliin bepaalt binnen welke grenzen de
biidrage van een deelnemer mag wijzigen ten opzichte
van de bijdrage in het jaar daarvoor.
In de VZG richtlijn is voor de jaren 2015 tot en met 2017 een bezuinigingsopdracht opgenomen van
jaarlijks 2%. In deze begroting is de cumulatieve bezuinigingsopdracht voor de jaren 2015 tot en met 2017
volledig opgenomen als een bezuiniging in 2015.
BATEN

Bljdragen
Voor een toelicliting op

de bijdragen

wordt verwezen imar het hoofdstuk Algemene Dekkingsiniddelen.

FINANCIELE BEGROTING
ì..'..." °'o:

""

6.2 Flnanciéle begroting

I

dit hoofdstuk wordt de financiéle begroting van de RUD Zeeland weergegeven. In deze financiéle
begroting worden alle lasten ei, baten weergegeven zonder indeling naar programma's. Voor de vergelijking
zijn ook de ramingen uit de begroting 2014 opgenomen. In de toelichting worden de lasten en baten 2015
vergeleken met lasten en baten 2014 volgens de programmabegroting 2014 inclusief de le wijziging.
Bedragen

*

( 1000

Lasten

Persolele lasten
Personeel van derden

Materile budgetten
Overige kosten

Onvoorzien
Inflane

7.636

7.716

7.716

7.716

20

21

21

21

21

339

346

346

346

346

1.718

1

743

212

1

743

1

743

7.716

1

743

179

142

142

120

243

3w1

-506

-506

-506

-506

9.853

9.532

9.619

9.705

9.843

Algeinene bijdrage deelnemers
Bijdrage uitvoeringsbudgetten
Bildrage inbreng extra tormatie

9.184

9.186
346

9.266
353

9.345

9.476

360

367

Totaal baten

9.853

9.S32

9.619

9.705

9.843

140

Taakstelling vzg
Totaal lasten
Baten

Resultaat

339

330

FINANCIELE BEGROTING

6.3 Toeflchtlng op begrotingsposten
Personele lasten
Bedragen
Primaire personeelslasten
Overhead RUD

•

t 1.000

6 369

6.432

701

Additionele Reiskosten

343

708
350

Opleidingsbudgetten
Piketvergoedingen
Totaal

143

144

80

82

7.636

7,716

De priiaire personeelsbudgetten en overhead zijn zowel qua
inschaling als forrnatieomvang gebaseerd
op het handboek "Taken, processen en producten: In de bijlage is een gedetailleerd forinatie-overzicht
opgenoinen.
De additionele reiskosten zijn gebaseerd op bet sociaal statuut. De toenanie van de
personeelslasteri betreft
de verwachte inflatie-ontwikkeling van de personeelskosten waaronder bijvoorbeeld sociale

prenies

Personeel derden/inkoop van dieniten
In het bedrijfsplan was een bedrag voor de uitvoerkng van taken voor de gemeente Noord-Beveland
opgenoinen. Als gevolg van de procedure 'schoon door de poort' is dat bedrag koinen te vervallen.
Aanvullend is een bedrag opgenoinen voor de dienstverlening van de BRZO RUD conforin de
afspraken met
de DCMR. Hiervoor is een bedrag van € 21 000 geraa,nd.

Materile budgetten
Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar het prograinma Toezicht en
HandhaviIig.

15
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Overige kosten
Bedragen

Huur gemeente Temeuzen
DVO gemeente Temeuzen
Applicatiebeheer + DIV + Maatschappelijk werk
Kosten meubilair
Accountant e.d.
Abonnementen
Bureau/schrijf en tekenbehoeften

* C 1.000

212

216

1.129

1.152

167

170

15

15

10

11

5

5

Representatie
Dienstreizen
Verzekeringen en belastingen
Websjie

5

5

10

10

70

72

s

s

10

Subtotaal

1.638

1.661

30
s0

31

BTW compensatie Waterschap

Milieu k1achtenlin

1.718

Totaal

s1

1

743

Onvoorzlen

Dit betreft een post voor onvoorziene uitgaven.

Inflatie
Dit betreft het bedrag orn toekomstige prijsstijgingen te kunnen opvangen. Uitgangspunt

verhoging van de loonkosten met +1% en voor de materiéle kosten

15

+ 20A,.

is een jaarlijkse
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7.1

InIelding

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verpliclite
paragrafeii opgenomen voor provincies,
gemeenten en hur gerneenschappelijke regelingen. Deze ziln niet allemaal relevant voor de ROD Zeeland.
In deze begroting ziln de volgende paragrafen opgenomen:

• Weerstandsverniogen en risicobeheersing
• Reserves en voorzieningen
• Financiering
• Bedrijfsvoering

7.2 Paragraaf weerstandsvermogen en riskobeheersing

Algemeen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de RUD Zeeland in staat is om
omvangrijke tegenvallers op te
vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast.
Risico's moeten in dit verband worden opgevat als reële bedreigingen die, ook nadat maximale
inspanningen zljn verricht om het optreden ervan te voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen,
kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.

Risico's
Onderstaand Zlln de belangrijkste risico's vermeld inclusief beheersmaatregelen.

Tild
BestuKir

Geen eenheid
gericht op RUDbelang; eigen

belang voorop
Kwaliteit Onenigheid

MK/GI Rolverdeling AB/
eigenaar - DE/
opdrachtnemer

RUD/Prov-IBT

ROD voldoet niet
aan kwaliteitseisen

MKIGI Expliciet besluiten
in AB RUD
dat kwaliteit
bedrijfsplan norm
is tenzij
MK/Gl Vroegtidig starten
met overleg
hierover

verankeren

Rilk; provincie moet
ingrijpen

2O16

bevoegctheden

van Provinae

Kwalttei

Geen bestuurskracht,
discontinuiteit RUD

over realiseren
kwahteitsniveau

Kwaliteit Onenigheid over
kwaliteit door
verschuiving

Geld

RUD

RUD

ROD voldoet niet
aan kwaliteitseisen

Rijk; provincie moet
ingrilpen

naar Gemeenten

Financitn

Te gering budget

RUD/Deelnemers Begroting RODblijkt
te krap; ROD moet
bezuinigen en/of
deelnemers moeten
tekorten aanvullen

Financién Hogere wettelijke ROD/Deelnemers Begroting ROD is
kwalitet leiden
niet toereikend. ROD
tot hogere kosten
moet bezuinigen en/
of deelnemers moeten
meer bijdragen
RUD/Deelneniers ROD kan beoogde
Doelmatig Inefficiency
door geringe
doelmatigheid niet
bereidheid van
realiseren
deelnemers te

MK/Gl MK/GI

Kwartaalgewijze
rapportage AB,
basisafspraak
maken over
aanzuiveren

tekorten
MK/Gl MK/Gl Vroegtijdig starten
met overleg
hierover

MK/Gl

In AB RUD PvA
harnionisatie
vaststellen
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Seschrijving risico en
Aard
effect
"

"i! Rislto voor.

"

"

"

ï:'.

.

e„ omvangrlslco Bebeersmaatrege

standaardiseren/
harmoniseren

management/
relatiebeheer

RUD/Deelnemers RUD onvoldoende
in control, relatie
deelnemers raakt
verwaarloost

RUD gaat niet

RUD

Overhead Te weinig

formatie

HNWcultuur

MK/Gl

Kwartaalgewi ize
rapportage DB en
procesafspraak
maken dat directeur
BUD aantoonbaar
beargumenteerd
om meer fte kan
vragen
MK/Mi op korte termijn
cultuurplan opeii vaststellen
Directeur de ruimte
geven dit plan tiit
te voeren

Kwaliteit
dienstverlening en te
krappe huisvesting

werken volgens

HNW

Toelichting kolom 'aard en o:nvang risico": Deze koloni betteft zowel de aard van bet risico als de omvang
vaii het risico. De aard geeft aan op welke beheersaspecten van een project bet risko impact heeft (als het
optreedt). De afkortingen betekenen: T= tijd, G = geld, K = kwaliteit Bi de omvang van het risico gaat het
om de kans dat het risico optreedt én de impact daarvan De afkortirigeii betekenen: KIK = kleine kans, MK =
middeigrote kans en GK = grote kans. Bl = beperkte impact, MI = middelgrote impact en GI = grote impact.
1

Weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd in financiéle zin, d.w.z. als het beschikbare weerstandsbedrag
dat wordt aangehouden ter afdekking van financiéle verliezen die kunnen optreden, als risico's zich
feitelijk gaan manifesteren. Bet gaat daarbij om verliezen die niet al op een andere manier (bijvoorbeeld via
verzekering of afzonderlijk getroffen financile voorziening c.q. reservering) financieel zijn ondervangüi.
De weerstartdscapaciteit bestaat

uit

:

• De algemene reserve;
• De post onvoorzien in de begroting;
Onderstaand worden de vrij aanwendbare reserves en de post onvoorzien weergegeven zoals in deze
begroting ziin opgenomen.
bedragen

*

t 1.000

i
I

Reserves

Onvoorzien

212

179

142

142

Totale weerstandscapaciteit

212

1179

142

142

7.3 Paragraaf Reserves en Voorzleningen
In 2014 zal cen nota Reservcs e,i Voorzieningen worden opgesteld. Uítgangspu,it daarin is dat dc hoogte
van de algenene reserve (op termiin) minimaal gelijk is aan de financiéle risico's van de RUD Zeeland. Voor
de vorniing daarvan wordt bii de afsluiting van het begrotingsiaar bet jaarrekening resultaat ten gunste
gebracht van bet eigen vermogen.
In de begroting is een post onvoorzien opgenoiilen. Hieriiiee kunneii gedurende het jaar eventuele
tegenvallers worden opgevaigen
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7.4 Paragraaf Financiering
Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling
verplicht om een paragraaf Financiering in haar begroting en taarrekening op te nemei. De paragraaf
Financiering n de begroting is, in samenhang met de financiele verordening die in artikel 216 vaii de
l'rovinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor
het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen aangegeven met
betrekking tot de kasgeidliiiiiet, de
ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- of alname van geidleningen of
uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval
de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de
firiancieningsportefeuille.

Kasgeidli,niet

Met de kasgeidlimiet is in de wet FIDO een norni gesteld voor het maximum
bedrag waarop de organisatie
haar financile bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 laar)
mag financieren (R/C krediet).
Deze florin bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal aan lasten voor
bestemming, dus met uitzondering
van de stortingen in de reserves. Voor 2015 bedraagt deze limiet voor de RUD Zeeland € 776.000 en is
voldoende oin de RUD werkzaamheden uit te voeren.

Treasurystatlit
Er wordt in 2014 een treasurystatuut opgesteld voor de
omgang met liquide iniddelen. In bet
Treasurystatuut zal bet begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie worden geformuleerd
en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financién en kasbelieer.
Ook zullen de organisatorische randvoorwaarden worden weergegeven. Tot slot worden in het statuut de
uitgangspunten vastgelegd voor de infornatie die noodzakelijk is o111 het gehele proces van financiering
van de RUD Zeeland beheersbaar en nieetbaar te houden.

Enkele uitgangspunteii zoals die in bet treasury statuut zullen wordeii opgenoineii:

• bet gebruik van denivaten is niet toegestaan.
u gezien de financiéle situatie van de GR RJD Zeeland worden in de eerste 5
jaar na opnichting geen
leningen en garanties venstrekl aan derde partijen.
• geen overschriding van de renterisico norm conforni de Wet Fido.
• nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiéle
positie en de
liquiditeitsplanning.
u regelgeving schatkistbankieren.
Relatiebelreer

Er is een bankrelatie met de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten).

Leningenportefeirille
De RUD Zeeland bescliikt inomenteel niet over een Ieningenportefeuille.

7.5 Paragraaf Bedrijfsvoering
f'erso,ieel en Organisatie

Voor het organisatie en functieboek is een organognm opgesteld met de structuur van de
organilsatie.
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Behkcr e1 Administratieve organisatie

In 2014 zal de personele en financitle organisatie verder worden
ingericht Tevens wordeil in deze periode
ook de kaderstellende nota's opgesteld: een Treasurystatuut, de Financile
verordening inclusief afspraken
over inkoop en aanbesteding en een nota Planning en Control worden
opgesteld.
In het treasurystatuut worden de afspraken van de
omgang met liquide middelen en eventueel benodigde
financiering voor investeringen vastgelegd. In de hnanciéle verordening komen onder meer de kaders
ten aanzien van Investeringen en afschrijvingen Tevens wordt de
volgorde van resultaatbesteniniing
vastgelegd. Ook worden afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. Dit laatste wordt
onderbouwd in de nota Planning & Control.
i-iuisvesti,ig
De RUD Zeeland is op huurbasis gehuisvest in het stadhuis van de
gemeente Terneuzen. I-let betreft hier een
huurovereenkoinst voor 10 jaar met een verlengingsoptie.

BTv
Met de belastingdienst ziin afspraken gernaakt over de wijze waarop de RUD Zeeland de btw inoet
verrekenen. De afspraak is dat de RUD alle btw die in rekening wordt gebracht
terugvraagt bij de
belastingdienst en over de bijdrage btw in rekening brengt en deze afdraagt aan de belastingdienst. Alle
deelnemers met uitzondering van het Waterschap kunnen de btw oveir de bijdrage
compenseren bij het btw
compensatiefonds. Het waterschap kan dit niet en wordt hiervoor door de RUD Zeeland gecompenseerd. De
begroting is exciusief btw opgesteld.

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

l-let Algenieen Bestuur van de RUD Zeeland;
Gelezen het voorstel van de Dageliiks Bestuur vaii 30 juni 2014;

Gelezer de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnernende gelneenten eii aan
Provinciale Staten van Zeeland, zes weken voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur;
BESLUJT.
1. De lasten

in prograilimabegroting voor 2015 vast te stellen op € 9.532.000;

conforin hoofdstuk 5 vast te stellen en de algennene bijdrage,
definitieve
halfjaarliiks vooraf in rekening te breiigen bii de deelnemers;
op
afspraken,
vooruitlopend
2. De omvang van algenieiie bijdrage

Aldus besloteii in de openbare vergadering van het Algerneen Bestuur op
De secrelaris,

De voorzitter,

7

juli 2014.
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"
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Directeur:
Directeur
Stafafdeling:
Afdellngshootd Staf

Controller
1waliteitsmedewerker
Directiesecretaresse

Vergtinningverlening:
Afdehngslcx)fd vergunningverlening
Vergunningverlener A
Vergunningverlener B
Vergunningverleiier C
Jundisch medewerker A
Juridisch medewerker B

Adininistratief medewerker
Specialist geluid. lucht, bodern A
Specialist geluid, lucht, bodem B

Toezicht en handhaving:
Afdelingshoofd vergunningverlening
Beleidsmedewerker handhavjng
Inspecteur A
Inspecteur B
inspecteur C
Juridisch medewerker A
Juridisch medewerker B

Administratief juridisch ineclewerker
Totaal

I
11

7,5
2,5
2
1

3

6,5
6

ei

4

13

13
16

2,5
ei

2,6

99,6

Colofon:
Ret postadres van de RUD Zeeland is:
Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Ret bezoekadres van de RUD Zeeland is:

Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Foto: DOW Terneuzen, DNA Beetdbank, Ben Seelt

