ANNOTATIE
Algemeen:
Vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum vergadering: 8 oktober 2021
Agendapunt:

nummer in te vullen door secretariaat

Onderwerp:

PDC & iPDC matrix-2022 (Wabo)

Opsteller:

Paul de Groot

Datum:

20-9-2021

Doel van agendering:
- ter besluitvorming
Beschrijving:
Inleiding
Voor u ligt de PDC-matrix voor 2022 (bijlage A). De matrix is een opsomming van producten en
diensten die de ODG levert aan haar opdrachtgevers. De matrix is besproken in het VTH Platform en is
de basis voor het opstellen van de jaaropdrachten 2022. Na besluitvorming van de matrix volgt in Q3
de catalogus aanpassing. In de catalogus zijn de producten en diensten beschreven op inhoud en
kwaliteit.
Eind Q2, begin Q3 wordt een werkgroep opgestart om (noodzakelijke) wijzigingen die de
Omgevingswet met zich mee brengt in kaart te brengen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de PDC
matrix 2022 in de loop van 2022 hierop aangepast.
Inhoud
De basis van de PDC-matrix 2022 ligt in de versie van 2021. Er is een aantal noodzakelijke
aanpassingen gedaan, zodat het voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en het nieuwe
financieringsmodel. Voor het financieringsmodel maakt de nieuwe PDC-matrix verantwoording en
sturing mogelijk.
De voorgestelde PDC matrix voor 2022 bevat minder producten en diensten t.o.v. 2021. In
onderstaande tabel zijn de aantallen per DVO pakket weergegeven inclusief het percentage t.o.v. 2021.
Hoofdproduct(en) en dienst(en) in totaal

112 (-6%)

(verdeling DVO-pakket *)

BTP

BTP & MTP

BTP & MTP & WTP

mandaat

49 (-16%)

69 (-15%)

108 (-6%)

advies

47 (-13%)

65 (-13%)

nvt

(* BTP - Basistakenpakket / MTP - Milieutakenpakket / WTP - Wabotakenpakket)

Beslispunten
1. Het AB stelt de PDC & iPDC Matrix 2022 onder de Wabo vast.
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