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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

C.M. Luteijn Paul Krugerstraat 1 0118-487156
ONDERWERP
implementatieplan PxQ systematiek op stuksniveau RUD-Zeeland

Geachte raad,

Door middel van het besluit van 26 januari 2017 hebt u ingestemd met het invoeren van een 
nieuwe begrotingssystematiek bij de RUD-Zeeland voor wat de te leveren diensten en pro-
dukten betreft. Het nieuwe begrotingssystematiek is gebaseerd op het systeem van PxQ. De 
deelnemers betalen in dat systeem geen vast bedrag [lump-sum] per jaar aan RUD Zeeland, 
maar alleen voor de daadwerkelijk geleverde producten. Deze PxQ-systematiek wordt op 
uiterlijk 1 januari 2019 ingevoerd. Voor de invoering van deze nieuwe systematiek is een 
implementatieplan gemaakt.

Om de invoering van de PxQ-systematiek op stuksniveau mogelijk te maken moet de RUD-
Zeeland intern een aantal veranderingen doorvoeren. Het gaat met name om aanpassingen 
in de administratieve organisatie en in de te gebruiken computerfaciliteiten. Een aanpassing 
van de deelnemersbijdragen is noodzakelijk om de uitvoering van het implementatieplan in 
het jaar 2018 ook werkelijk mogelijk te maken. 
De uitvoering van het implementatieplan PxQ is een logisch, onvermijdelijk en onontkoom-
baar gevolg van de eerdere besluitvorming. Het aanpassen van de deelnemersbijdragen om 
dit financieel ook mogelijk te maken hoort daarbij. 

De kosten van het uitvoeren van het implementatieplan in 2018 zijn geraamd op € 323.620. 
In de begroting van de RUD-Zeeland is nog ruimte in de reserve ter grootte van € 216.000.  
Het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland stelt voor om via een verhoging van de deelne-
mersbijdragen te voorzien in het ontbrekende bedrag van € 107.620. Dat betekent voor 
Vlissingen een verhoging van de deelnemersbijdrage 2018 met € 2.152. 
Deze verhoging van de deelnemersbijdrage is niet in de gemeentelijke begroting 2018 voor-
zien. Deze verhoging wordt daarom verwerkt in de 1e kwartaalrapportage 2018 en waarmee 
gelijktijdig via begrotingswijzing in de dekking wordt voorzien. 

De deelnemers kunnen, voordat het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland op 19 maart 
2018 een definitief besluit over de uitvoering van het implementatieplan beslist, een ziens-
wijze op het voorgenomen besluit geven. Het geven van een zienswijze is voorbehouden 
aan de gemeenteraad. De indieningstermijn voor het geven van die zienswijze eindigt op 1 
februari 2018. 
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De voorbereidingstijd voor behandeling van dit voorstel in uw vergadering van 25 januari 
2018 is te kort om op 1 februari 2018 een zienswijze in te dienen. De uitvoering van het im-
plementatieplan sluit aan de andere kant geheel aan op het raadsbesluit van 26 januari 
2017. 
Wij stellen u daarom voor geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit van het 
algemeen bestuur van de RUD-Zeeland d.d. 11 december 2018 tot uitvoering van het imple-
mentatieplan PxQ.

Indien u over het implementatieplan PxQ desondanks gevoelens of inzichten kenbaar wilt 
maken, dan verzoeken wij u dit bijtijds maar graag uiterlijk op 16 februari 2018 aan ons 
door te geven sec@vlissingen.nl. Mevrouw Elliott zal in de vergadering van het algemeen 
bestuur van de RUD-Zeeland van 19 maart 2018 met deze gevoelens of inzichten rekening 
houden en daar de namens Vlissingen uit te brengen stem mede op bepalen.

Het implementatieplan PxQ is voor u in de leeskamer ter inzage beschikbaar.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


