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ONDERWERP
nieuwe voortgangsinformatie evaluatie PxQ van RUD-Zeeland

Geachte raad,

Door middel van onze brief van 19 december 2019 hebben wij u voortgangsinformatie gegeven 
over de evaluatie en doorontwikkeling van PxQ naar afrekening op stuksniveau.

Het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland heeft ons op 11 maart 2020 laten weten dat het
ontwerp-voorstel voor het algemeen bestuur over PxQ van de agenda is gehaald. Dit voorstel 
is teruggenomen omdat de onderliggende argumenten en input voor te veel discussie vatbaar 
waren. De begeleidingscommissie heeft het dagelijks bestuur geadviseerd het ontwerp-voorstel 
niet in deze vorm in bespreking te brengen [zie advies d.d. 6 febr. 2020 in de bijlage].

Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven om een integraal voorstel te maken over de door-
ontwikkeling van RUD-Zeeland. Daarin moet niet alleen rekening worden gehouden met de 
evaluatie PxQ, maar ook met andere ontwikkelingen zoals het personeelsverloop, de komst 
van nieuwe taken en samenwerking met andere diensten en gemeenschappelijke regelingen. 
Hiermee ontstaat een totaalbeeld over de doorontwikkeling van RUD-Zeeland en wordt voorko-
men dat de deelnemers de komende periode meerdere voorstellen krijgen die een nauwe 
samenhang hebben.

Wij kunnen het dagelijks bestuur in de gekozen aanpak volgen. 
De onder PxQ liggende systematiek is veelomvattend en complex. De werkorganisatie van de 
RUD-Zeeland zal ingrijpend moeten worden aangepast om de afrekening van PxQ op stuksni-
veau daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden. En dan nog is het afbreukrisico voor deze 
fase aanzienlijk. 
De 3 gemeenschappelijke regelingen van RUD-Zeeland. VRZ en GGD hebben voornemens in 
ontwikkeling om samen te werken. De algemene besturen, noch de deelnemers hebben zich 
hierover onvoorwaardelijk uitgesproken. 
De RUD-Zeeland slaagt er nog niet in voldoende en goed gekwalificeerd personeel naar 
Zeeland ter halen. 
En het verkrijgen van nieuwe of andere taken, bijv. via de Omgevingswet, is onzeker of op zijn 
minst uitdagend. Het algemeen bestuur en de deelnemers moeten daarom keuzen kunnen 
maken op basis van complete en integrale voorstellen.
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Het gevolg hiervan is dat de aanvankelijke opzet om het algemeen bestuur van de RUD-
Zeeland in het 1e halfjaar 2020 een afgerond voorstel te doen, niet gehaald wordt. De RUD-
Zeeland heeft voor 2020 een nieuwe planning gemaakt die er als volgt uitziet:
- bespreking dagelijks bestuur 15 juni
- 1e bespreking algemeen bestuur 6 juli
- zienswijzeprocedure incl. voorlichtingsbijeenkomsten juli-okt [data te plannen]
- bespreking zienswijzen dagelijks bestuur oktober [datum nog te plannen]
- besluitvorming algemeen bestuur oktober [datum nog te plannen].

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht en houden u op de hoogte 
zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

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

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




