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ONDERWERP
voortgangsinformatie invoering PxQ op stuksniveau bij de RUD-Zeeland

Geachte raad,

Hierbij delen wij u het volgende mee.

Zoals u eerder meegedeeld is de RUD-Zeeland al geruime tijd bezig om met alle deelnemers 
te werken met 1 Zeeuws kwaliteitsniveau en een begroting op basis van PxQ.

Daarvoor is met alle deelnemers eerst een gezamenlijk Producten Diensten Catalogus [PDC] 
samengesteld. Daarop is de jaarlijkse begroting ingericht. In die PDC staan de benodigde 
uren, kwaliteiten en frequenties per bedrijfscategorie voor Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving. Van elke gemeente is bekend hoeveel en welke inrichtingen ze hebben. Aan de 
hand van die aantallen wordt een dienstverleningsovereenkomst [DVO] gemaakt. Uiteraard 
behaalt de RUD-Zeeland daarin nooit de 100% score maar wil de deelnemers wel zo goed 
mogelijk bedienen voor een schoon en veilig Zeeland. 
Het uiteindelijke doel is een begrotingssystematiek op basis van PxQ op stuksniveau en daar-
mee een 100% [of de maximaal mogelijk] realisatie van de afspraken uit de PDC en in de 
DVO. Het is wel noodzakelijk dat daarvoor ook de garantie kan worden gegeven. Deze garan-
tie kon in 2018 nog niet gegeven worden.

Onderzoeker Deloitte heeft in 2018 een screening gemaakt en kwam tot de conclusie dat de 
RUD-Zeeland goed op weg is, maar geen bedrijf is. De RUD-Zeeland is een gemeenschap-
pelijke regeling met een gemeenschappelijk belang. Deloitte heeft geconcludeerd, dat indien 
de RUD-Zeeland zich volledig zou gaan focussen op deze bedrijfsmatige aanpak, er rekening 
gehouden moet worden met een kostenstijging van de bedrijfskosten van € 2 miljoen. 

Het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland heeft daarom in november 2018 besloten de in-
voering van de PxQ-systematiek met 1 jaar uit te stellen tot 1 januari 2020. In deze periode 
worden de kentallen geanalyseerd en de financiële verantwoorde invoering daarvan. In 
opdracht van RUD Zeeland heeft onderzoeker Berenschot een evaluatie uitgevoerd van de 
PxQ-systematiek en van het gebruik van de kentallen. Deze evaluatie is samen met de deel-
nemers in 2019 uitgevoerd.
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Uit de evaluatie is gebleken dat de PxQ-systematiek zijn meerwaarde heeft bewezen voor wat 
betreft de begrotingssystematiek. Berenschot adviseert de systematiek door te ontwikkelen, 
waarbij sturing op hoofdlijnen aandachtspunt moet blijven. 

Het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland bereidt op dit moment een voorstel voor het alge-
meen bestuur voor waarin op basis van de uitkomsten van de evaluatie zijn de volgende 
conclusies hebben getrokken:
1. PxQ is een prima systeem voor de RUD-begroting; 
2. de kentallen moeten bijgesteld worden; 
3. het systeem PxQ moet nog verder ontwikkeld worden voor een eerlijke en transparante ver-
deling van de kosten. 
4. afrekening op stuksniveau is nu nog niet verantwoord: noch organisatorisch, noch juridisch, 
noch financieel; 
5. in de tussenliggende periode gaat de RUD-Zeeland werken aan een afrekening op uren die 
zo ver mogelijk tegemoet komt aan de wens van deelnemers voor wat een adequate afreke-
ning betreft. 

Dit houdt concreet in, dat PxQ doorontwikkeld wordt naar afrekening op stuksniveau. Voor de 
gemeentelijke begroting voor 2020 heeft dit geen gevolgen. De afrekening blijft vooralsnog op 
uren gebaseerd. Voor de RUD-begroting voor 2020 heeft dit op dit moment ook geen gevol-
gen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

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

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




