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zienswijze op ontwerp kadernota 2018

Geacht bestuur,

Aanleiding
Wij ontvingen van u de Ontwerp Kadernota 2018. Conform de wet gemeenschappelijke regelingen kunnen wij
een zienswijze indienen. Van die mogelijkheid maken wij graag gebruik.
Deze zienswijze op de Ontwerp Kadernota is op 13 maart 2017 vastgesteld door de Provinciale Staten.

Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2017
Als eerste willen we u complimenteren met de kwaliteit van uw Ontwerp Kadernota. Deze is degelijk opgebouwd
en biedt een goed inzicht in de ontwikkelingen.
Ten aanzien van de nieuwe financieringssystematiek betwijfelen we of de ICT-systemen Decos en SquitXO bij
de outputfinanciering thuis hoort. (pagina 12, kopje ICT). Wij beschouwen ook deze systemen als een algemene
voorziening en derhalve als overhead.
Wij verwachten dat dit nog nader besproken zal worden bij de invulling van de nieuwe financieringssystematiek.
Bij de nieuwe financieringssystematiek bedraagt het uurtarief, exclusief overhead, €55,10 (pag. 20). Inclusief
overhead bedraagt het uurtarief dan ca. €92,-. Dit ligt wel hoger dan gemiddeld in de branche (€75 tot €88) en
bij de ODRU (€85,50 in 2018). Hier constateren wij nog een uitdaging voor de RUD en roepen u op uw tarieven
aan te scherpen.
De paragraaf 5.2 – Risicomanagement – is nog voor verbetering vatbaar. De risico’s zijn nog onvoldoende
gekwantificeerd. Deze kwantificering is nodig voor een adequate beoordeling van de risico’s en het bepalen
van de benodigde risicoreducerende maatregelen en weerstandvermogen.
In de desbetreffende paragraaf wordt aangegeven dat risicomanagement in 2017 verder wordt opgepakt. We
willen het belang van adequaat risicomanagement graag onderstrepen en zullen de implementatie kritisch
volgen.
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Tot slot
Wij vertrouwen erop dat onze zienswijze de benodigde opvolging krijgt.

Hoogachtend,

Provinciale Staten van Utrecht

Voorzitter,

Griffier,
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