ANNOTATIE
Algemeen:
Vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum vergadering: 26 maart 2021
Agendapunt:

3

Onderwerp:

PDC-2021

Opsteller:

Paul de Groot

Datum:

15-2-2021

Doel van agendering:
- ter besluitvorming
Beschrijving:
Inleiding
Voor u ligt de Producten en Diensten Catalogus 2021 (PDC). In de PDC zijn alle diensten en producten
opgenomen die de ODG voor haar deelnemers uitvoert. De PDC wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van
de laatste ontwikkelingen en conform de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld door het Algemeen
Bestuur.
Dit jaar is de PDC vernieuwd ter voorbereiding op een nieuw financieringsmodel. Om te komen tot het
nieuwe financieringsmodel was het noodzakelijk om een aantal veranderingen door te voeren, te
weten:
- onderscheid tussen producten en diensten;
- clustering van producten en diensten (indikken);
- hanteren kengetallen;
- nieuw format voor de jaaropdrachten (het oude format bevatte niet alle werkzaamheden die de ODG
voor de opdrachtgevers doet, met het nieuwe model is dit wel het geval. Dit is afgestemd met het VTH
platform).
PDC-2021
In de PDC-2021 zijn de 'vertrouwde' (sub)producten en diensten geclusterd tot een nieuw
hoofdproductniveau met 115 producten. Met de opdrachtgevers spreken wij in de jaaropdrachten op
hoofproductniveau onze dienstverlening voor een jaar af. Dat is ook de manier waarop we rapporteren.
Het verlenen van mandaat heeft invloed op het aantal producten en diensten in een takenpakket. In
onderstaande tabel zijn de aantallen hoofdproducten per DVO-pakket weergegeven en in bijlage A t/m
C zijn drie catalogussen bijgevoegd.

Wijzigingen 2021
Voor 2021 zijn zo min mogelijk wijzigingen doorgevoerd. Er zijn drie producten verwijderd die
nauwelijks (1x) tot nooit zijn afgenomen en er zijn twee ontbrekende producten toegevoegd die nodig
zijn voor de Brzo-inrichtingen (Domino-inrichtingen). Deze zijn in bijlage D weergegeven. Verder zijn
er wijzigingen doorgevoerd die technisch noodzakelijk zijn om het concept U&H-beleid (risicogestuurd toezicht) uit te kunnen voeren.
Aanvullende informatie
De PDC is ambtelijk op 7 januari jl. besproken in het VTH-platform.
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Beslispunten
1. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de PDC matrix 2021 vast te stellen.

Bijlagen:
•

Bijlage A > PDC-2021 basistakenpakket

•

Bijlage B > PDC-2021 basis- en milieutakenpakket

•

Bijlage C > PDC-2021 basis-, milieu- en Wabotakenpakket

•

Bijlage D > Wijzigingsoverzicht producten en diensten 2021
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