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Omschrijving:
In 2014 is het PDC-startdocument opgesteld. Op 23 april is met AB-leden in een themabijeenkomst
('Van startdocument naar werken aan de hand van een PCD') besproken hoe dit jaar de PDC verder zal
worden ontwikkeld. De belangrijkste thema's voor nu zijn:
-

Kwaliteit: zowel uit de bijeenkomst op 23 april als uit ambtelijk overleg is duidelijk naar voren
gekomen dat nadere ordening van producten moet leiden tot betere aansluitmogelijkheden voor
opdrachtgevers om opdrachten te kunnen formuleren en te plaatsen. De prioriteit ligt bij de basisVTH-producten, zoals Wabo-vergunningen, meldingen en Wabo-toezicht. Daarbij is enerzijds
bundeling van sommige (vergelijkbare) producten gewenst, anderzijds is juist differentiatie naar
sub-producten en/of varianten nodig aangezien de uren die aan die producten worden besteed,
sterk uiteenlopen. Ten aanzien van inrichtinggebonden producten zal een categorisering worden
aangebracht. Omdat hiervoor inzicht in het bedrijvenbestand nodig is, zullen de opdrachtgevers
hierover worden benaderd.
Verder kwam in de themabijeenkomst naar voren dat belang wordt gehecht aan uniformiteit,
transparantie over de opbouw/inhoud van de producten en het bepalen van een (minimum)
kwaliteitsmaat. Deze onderwerpen komen in de verdere ontwikkeling van de PDC vanzelfsprekend
aan bod. Deze verdere ontwikkeling gebeurt overigens in nauwe samenwerking met de RUD
Drenthe en sluit aan op het project LOS (implementatie van een geautomatiseerd Leefomgeving
Systeem). Uiteraard worden de opdrachtgevers in het PDC-proces meegenomen.

-

Kengetallen/kostprijsberekening: in de themabijeenkomst is ook expliciet aandacht besteed aan
de ontwikkeling van kengetallen en de daarmee samenhangende kostprijsberekening. Ook hier ligt
de prioriteit in eerste instantie bij de basis VTH-producten. Aspecten als een opslag voor
bijvoorbeeld ontwikkeling en kwaliteitsverbetering en het hanteren van één dan wel een
gedifferentieerd tarief worden hierin meegenomen.
De bijgestelde PDC zal na de zomer voor de opdrachtgevers beschikbaar zijn, zodat hiervan
gebruik kan worden gemaakt voor de DVO's/opdrachten voor 2016.

De planning is erop gericht om de bijgestelde PDC te laten vaststellen in het AB van 27 november

2015.
Deze notitie wordt geagendeerd:
ter kennisname
Beslispunten:


Het geschetst proces voor kennisgeving aan te nemen.

