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Wij stellen voor: 
 
1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2017 van de Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM); 

2. Het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM te laten weten dat u in kunt stemmen met deze 

voorgenomen begrotingswijziging; 

3. Geen zienswijze in te dienen. 

   

 

Inleiding 

De primitieve begroting 2017 van de RDOG HM sluit niet meer aan bij de begroting van vorige 

jaren. Dat komt door bezuinigingen die zijn doorgevoerd. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur 

(AB) van de RDOG HM in 2016 een besluit genomen met betrekking tot het uitbreiden van de 

personeelsformatie voor de bestrijding van infectieziekten. Verder heeft het AB in 2016 opdracht 

verleend om de publieke gezondheid voor statushouders planmatig te organiseren. Daar is extra 

budget voor nodig. 

Aanpassing van de begroting betekent dat de totale gemeentebijdrage voor 2017 per saldo stijgt 

met € 644.000. Per inwoner komt dat neer op een bedrag van € 0,83. 

Een begrotingswijziging moet volgens de “Herziene verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 

RDOG HM” worden ingediend als hierdoor de gemeentebijdrage (BPI) wordt gewijzigd. 

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn 

zienswijze kenbaar te maken. Met dit raadsvoorstel geven wij daar uitvoering aan. 

 

Bestaand kader en context 

*Wet Publieke Gezondheid (Wpg) 

*Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) 

*Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden 

*Herziene Verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 RDOG Hollands Midden 

 

Beoogd effect 

Met de beschikbaarstelling van een hoger Bedrag Per Inwoner (BPI), stellen wij de RDOG HM in 

staat om de wettelijke taak ter bestrijding van infectieziekten weer uit te voeren volgens de 

landelijk gehanteerde normen (de zogenaamde Visi norm). 

Daarnaast maken wij het voor de RDOG HM mogelijk om de wettelijke taken op het terrein van 

publieke gezondheid ook voor statushouders planmatig te organiseren. 
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Met een verhoogd BPI is de RDOG HM begroting 2017 weer sluitend. 

 

Argumenten 

1. De raad is bevoegd zienswijzen op de begroting en begrotingswijzigingen van de 

Gemeenschappelijke Regeling te geven. 

2. De 1ste begrotingswijziging is de financiële vertaling van in 2016 reeds door het AB RDOG HM 

genomen besluiten. 

 

Kanttekeningen 

geen 

 
Financiële consequenties 

Een verhoging van het BPI met € 0,83 betekent:  

voor Hillegom een toename van de kosten met € 18.000,- 

voor Lisse een toename van de kosten met € 19.000,- 

voor Teylingen een toename van de kosten met € 30.000,- 

 

De dekking voor de kosten vindt plaats ten laste van de post begrotingsresultaat. In de eerste 

tussentijdse rapportage zal deze wijziging worden opgenomen. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De begrotingswijziging is opgesteld door de RDOG HM naar aanleiding van inhoudelijke 

besluitvorming in het Algemeen Bestuur in 2016. 

 

Duurzaamheid 

De organisatie van de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wpg wordt financieel geborgd door 

de voorgestelde verhoging van het BPI. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel wordt voorgelegd aan de drie raden van de HLT-gemeenten en van de overige 16 

gemeenten die deel uitmaken van de GR RDOG HM. 

 

Urgentie 

Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM stelt in haar vergadering van 29 maart 2017 de 

begrotingswijziging vast. De zienswijze van uw raad dient daarvóór aan de RDOG bekend te zijn 

gemaakt. 

 

Evaluatie 

Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM stelt in haar vergadering van 29 maart 2017 de 

begrotingswijziging vast. De zienswijze van uw raad dient daarvóór aan de RDOG bekend te zijn 

gemaakt. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Aanbiedingsbrief DB RDOG HM van 22 december 2016 

- 1e Begrotingswijziging 2017 Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 

secretaris       burgemeester 



Raadsbesluit 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

 

gelet op het bepaalde in artikel 36a jo 10 van de Gemeentewet,  

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2017 van de Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM); 

2. Het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM te laten weten dat u in kunt stemmen met deze 

voorgenomen begrotingswijziging; 

3. Geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 maart 2017. 

 

 

 

 

 

de griffier      de voorzitter 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan    A. van Erk 

 


