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Bijgaand ontvangt u het conceptprogramma 2014 van de RDOG Hollands Midden. Dit
programma schetst op hoofdlijnen de inhoud van de drie programma's van de RDOG HM.
Het benoemt de belangrijkste doelstellingen, de on|ikkelingen in hetjaar 2014 en de
financiële uitgangspunten.
Het conceptprogramma 2014 zal door het Algemeen Bestuur RDOG HM worden
vastgesteld op 27 maart 2013. In de discussie in het Algemeen Bestuur RDOG HM van
12 december 2012 kwam naar voren dat momenteel de gemeenten bezig zijn met een
standpuntbepaling ter zake van de indexatie 2014. Besloten is om in het Algemeen
Bestuur RDOG HM van 27 maad 2013 een definitief standpunt ter zake in te nemen,
gehoord hebbende de opvattingen van de gemeenten. Op basis van het alsdan
vastgestelde programma zal vervolgens de programmabegroting 2014 worden opgesteld,
die in de periode mei - juni 2013 aan de gemeenteraden wordt voorgelegd en op 26 juni
2013 door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.
Voor deze procedure is gekozen omdat de formele procedure (het uitsluitend voorleggen
van de ontwerp programmabegroting aan de gemeenteraden in mei-juni) te weinig
mogelijkheden biedt voor een effectieve gedachtewisseling binnen uw gemeente over de
wijze waarop de RDOG Hollands Midden de door uw college aan de RDOG opgedragen
taken uitvoert.
Uw reactie op dit conceptprogramma zie ik voor of tijdens de AB-vergadering van 27 maart
2013 met belangstelling tegemoet. De directie is gaarne bereid binnen uw gemeente een
nadere toelichting op dit conceptprogramma te komen geven.
Met vriendelijke groet,
na ens het Dagelijks Bestuur van de RDOG,
,1-.n . - , ,.,..2,
,' e -..
/1
.1
/
' 'J.M.M, de Gouw
Secretaris
De RDOG Hollands Midden bestaat uit
de GGD Hollands Midden, Postadres
de RAD Hollands Mîtlden en Postbus 124
het GHoR-bureau Hollands Midden 2300 AC Leiden

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 30

Z-13-15213 1.1. Post In - 29392

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 30

Z-13-15213 1.1. Post In - 29392

Conceptprogramma RDOG HM 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 30

Z-13-15213 1.1. Post In - 29392

Concept programma RDOG HM 2014
l n h o ud
1 . I |l|i|i | (; .,.....,..,......,........................................................,................................................................. 15
:2. E) i| () r) (â rél () | t irl ëh 1() (? rrl in | () E:i | ...,.......,..................................,................ .........................................,... al
:$. h| t|iliti | i|itl in | ;| () rti ............................................................................................................................. te
2|. /| rrl t) |1| r) (; in |: () rli ..........,,...................................................,...................................,..,............ .-.-.-...- ë$
65. (| r) i| | L) ê| ri| () in Er C) | (1 | |liti 6$ Er () rti ......... ................................................,................................................... t$
6$. 1 7|I(; 6| r| t) r) t) (| C| ;! :) | (j #) i|itl | 2: () r () ................................................................................................... |5
61. ||. (| | (1 in r;r () in pê, E3 t|lt|itâ (, rl (| in ;! () rl (1 /1 i|icl E) te i| |/ () rtl in ri | (; ..................................................................... En
F7 | tllill h: in i| () rll ï/ () () r (j i| j i| te (; (1 ...... ............................................................................................ 1 1è
ï/séij zriti irl (; (| | të| pk te r) (| (| E| :! () 1 és Ch | û! C) 1 z| .,........,................ ................................,...................... 1 ze
6. Uitgangspunten begroting 2014 .. ,.. ... , ...., .. .., ,. . .. . .. . .. ,.. . ........... ... . ... ... ... . .. . ...... ...... ... ... . ...... . .. ,. . ........ 16
6. 1 Contouren bezuinigingsafspraken periode 201 3-2017., . .., ... . ... ............ ............ . ....... ........... .. 16
6.2 Beleid indexatie 2014 .., , ,..... .., . ., . .. ........ ....... . .. .... ..... ....... .......... . ........................ .... ............ .. .. 17
6.3 Bijdrage Alphen aan den Rijn Boskoop, Rijnwoude 2014 ...., ,. . ...,... ........... ... . .... ... .............. . 18
6.4 Prognose Bijdrage per Inwoner 2014 ...,,...,......... ... . ... . . ... ...... .... . ...... .... .. ... ... .......... ......... ... ... 19
7 Regionalisering GGD en takenpakket JGZ per 201 5........... . .... .......... . ... ...... ... .. ... .... .... ... .... ...... .. .. 21
7.1 Toelichting werkwijze werkgroep ........ ..... ... .... ... .... ........ .... ... ....... ... ...... . .........,.. .... ... ......... .. . . 23
7,2 Samenvatting advies ambtelijke werkgroep .. . ....... . . ..................... ... . ., ... .................... ........... . 25
7.3 On|ikkeling financiën JGZ 201 3-2015 bij het voorgestelde scenario... ,..... ....... .... .............. 26
Bijlage 1

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 30

Z-13-15213 1.1. Post In - 29392

1.
De RDOG Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten in de regio
Hollands Midden. Zij voed voor gemeenten taken uit op het gebied van:
* De Wet Publieke Gezondheid
De Wet Ambulance Vel-voer
* De Wet Veiligheidsregio's
De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
@ Het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
p Wet op de Lijkbezorging.
* De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In de Wet Kinderopvang en in het 'Warenwetbesluit tatoeëren en piercen' wordt de GGD expliciet als
uitvoerder genoemd. De Wet Lijkbezorging bepaalt dat de gemeente gemeentelijk Iijkschouwers dient
aan te wijzen. In de regio Hollands Midden zijn dit artsen van de GGD.
lnleiding
De jaarlijkse programmabegroting RDOG kent drie programma's:
1. Het programma veiligheid en zorg voor de sector geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
(GHOR) bestaande uit het GHoR-bureau. Dit programma bereikt u Iangs twee wegen, aangezien
het formeel wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden. De uitvoering van het programma wordt verNolgens door middel
van een dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de RDOG, Het budget dat hiewoor
beschikbaar is wordt eveneens bepaald door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden. In de begroting van de RDOG worden de kosten van het bureau opgenomen,
aan de inkomstenkant wordt het budget weergegeven dat wordt ontvangen via de GR
Veiligheidsregio Hollands Midden. Via de begroting van de RDOG wordt geen bijdrage per inwoner
in rekening gebracht.
11. Het programma ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de sector Regionale
Ambulancevewoer (RAV), De kosten van dit programma worden gefinancierd door
zorgverzekeraars op basis van richtlijnen van het NZa. Via de begroting van de RDOG wordt geen
bijdrage per inwoner in rekening gebracht.
111. Het programma openbare gezondheidszorg voor de sector GGD met een regionaal
programmadeel voor de regio Hollands Midden en subregionale programmadelen voor de
subregio's Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Voor het regionale programmadeel wordt
iedere gemeente in de regio een gelijke bijdrage per inwoner in rekening gebracht, voor het
subregionale programmadeel geldt dit voor iedere gemeente in de subregio.
Gelet op de functie van dit conceptprogramma in de beleidscyclus bevat dit conceptprogramma de
belangrijkste doelstellingen, de on|ikkelingen in het jaar 2014 en de financiële uitgangspunten,
Daarnaast heeft het AB in december 201 1 besloten tot het regionaal uitvoeren van de basistaken van
de GGD HM per 201 5. Onder andere vanwege de kostenvoordelen (geschat op |350.000,-) die dit
met zich meebrengt.
Onderdeel van de opdracht tot regionalisering is dat de resterende inhoudelijke en financiële
verschillen die in het basistakenpakket van de beide subregio's bestaan moeten worden weggewerkt
per 2015. Het AB heeft geconstateerd dat die verschillen overbrugbaar zijn, maar de uitwerking per
2015 moet nog wel worden geconcretiseerd.
Om dit uit te werken is een ambtelijke werkgroep ingesteld die in december 2013 advies heeft
uitgebracht aan het AB over de keuzes voor het GGD pakket per 2015. Dit concept programma bevat
in hoofdstuk 6 een samenvatting van het advies van de werkgroep over het basistakenpakket per
201 5. Dit omdat de implementatie van de wijzigingen per januari 201 5 al in 2014 in gang gezet zal
moeten worden.
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In dit conceptprogramma is op dit moment nog geen rekening gehouden met de regionaie
on|ikkelingen met betrekking tot de decentralisatie van de jeugdzorg. Ten eerste is nog onvoldoende
helder hoe het voornemen precies zal uitwerken en ten Meede Iigt het prerogatief voor deze
onde|erpen bij de gemeenten in de regio. Pas op basis van de besluitvorming in gemeenten kan
worden bepaald wat de eventuele consequenties zijn voor de RDOG HM, Dét er consequenties zullen
zijn, is zeer aannemeljk gelet op hetgeen nu al over de voornemens bekend is.
2. De opdracht in algemene zin
De opdracht van de RDOG HM is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid
van de burgers van Hollands Midden, De taken die in het programma veiligheid en zorg worden
uitgevoerd, hebben met name betrekking op de volksgezondheid van burgers in crisissituaties. De
taken in het kader van het programma ambulancezorg hebben met name betrekking op acute
gezondheidsproblemen, waa|oor snelle medische en verpleegkundige zorg nodig is en op de
verpleegkundige en medische begeleiding van patiënten tijdens vervoer, Het programma openbare
gezondheidszorg kent een breder scala aan taken en kan in de vorm van vier beoogde
maatschappelijke effecten worden beschreven:
1 . Het beschermen van de bevolking en van individuen tegen infectieziekten en tegen stoffen met
een gezondheidsbedreigende werking;
2. Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bevolking met accenten
gericht op kwetsbare groepen, waaronder kinderen en mensen in achterstandsituaties'
Het bewaken van de gezondheid van de bevolking door individuele en collectieve monitoring',
Het terugbrengen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door verbeteren van integraal
gezondheidsbeleid en het bevorderen van een gezonde Ieefstijl.
De hiervoor benodigde taken zijn in 1989 al in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
beschreven, maar uiteraard dient continue nagegaan te worden of deze taken nog effectief zijn en of
nieuwe taken aan het takenpakket moeten worden toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn
van on|ikkelingen als de verschuiving van verantwoordelijkheden tussen rijk en gemeenten op het
gebied van de jeugdzorg, de wet Werken naar vermogen, en de AWBZ, nieuwe infectieziekten of een
toename van armoede met daaraan gerelateerde problemen zoals huisuitettingen.
In het kader van de bezuinigingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd is in de afgelopen
jaren het takenpakket van met name het programma openbare gezondheidszorg kritisch tegen het
licht gehouden en is vastgesteld welke taken in omvang konden worden verminderd zonder dat het
bijbehorende maatschappelijke e'ffect onder een aanvaardbaar niveau komt. Dat heeft geleid tot een
besluit van het bestuur om afkappunten voor het minimale takenpakket per sector te bepalen. Dat
besluit is uitgangspunt geweest bij de beschrijving van zowel het programma 201 3 als dit
conceptprogramma 2014 en de bijbehorende meerjarenbegroting.
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3.
Veiligheid en Zorg
Het programma veiligheid en zorg' wordt uitgevoerd door de GHOR. De GHOR is belast met de
coördinatie aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van
rampenbestrijding en crisibeheersing en adviseed andere overheden en organisaties op dat gebied.
De geneeskundige hulpverlening blj ongevallen en rampen is geen dagelijks staande organisatie zoals
de politie of de brandweer, maar werkt volgens het principe van 'opgeschaalde reguliere zorg'.
Reguliere zorgaanbieders moeten in geval van een ramp of crisis optimaal samenwerken, De GHOR
is de regisseur van deze brede ne|erkorganisatie.
De GHOR valt bestuurlijk onder de veiligheidsregio Hollands Midden; het GHoR-bureau maakt
organisatorisch onderdeel uit van de RDOG. De GHOR vormt (daardoor) het scharnierpunt tussen
veiligheid en zorg, Tijdens een ramp of crisis geeft de GHOR leiding aan deze geneeskundige
hulpverleningsketen.
Daar het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden het beleid bepaalt van het programma
veiligheid en zorg, zoals uitgevoerd door de sector GHOR van de RDOG is in de begroting van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden het uitgewerkte programma, conform
de eisen van het BBV opgenomen.
4. Ambulancezorg
Op 1 januari 2013 gaat de Tijdelijke Wet Ambulancezorg in. De RDOG HM wordt vergunninghouder
op grond van deze wet. De sector Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM) biedt
verantwoorde ambulancezorg aan de inwoners van onze regio', professioneel innovatief en
transparant.
Het programma 'ambulancezorg' is weergegeven in het Regionaal Ambulanceplan 2013- 2017. De
RAV HM venvoordt in het RAP haar meerjarenbeleid voor de komende vijf jaar, Daanfoor is bewust
gekozen. Na 2017 ontstaat mogelijk een nieuwe situatie gezien de eindigheid van de Tijdelijke Wet
Ambulancezorg (7V//ù-I). De organisatie wil daar met haar meerjarenbeleid op kunnen aansluiten.
Kern van dit programma is een goede spreiding van ambulancezorg in de regio, het aantal
beschikbare ambulances en de verdeling van deze beschikbare ambulances over dagdelen en soort
dagen. Prestaties worden zorgvuldig gemonitord, waardoor met de beschikbare middelen optimale
zorg wordt geleverd, blijkend uit een prominente plaats in de Iandelijke benchmark. Waar de aanrijtijd
onder druk staat zijn aanvullende maatregelen genomen, zoals de specialisatie van brandweer FirstResponder eenheden en de inzet van politiefunctionarissen met kennis en vaardigheden omtrent
levensreddende handelingen en in de beschikking van AED-apparatuur. In 2013 wordt gestad met de
uitbreiding van de Brandweer First Responder over de rest van de regio.
Dé unieke kracht van de RAV Hollands Midden is innovatie. Zij is altijd op zoek naar vernieuwde
behandelmethoden of recent on|ikkelde apparatuur. Soms zelfstandig, vaak in samenwerking met
anderen. Voorop lopen betekent dat de patiënt altijd de best mogelijke zorg krijgt.
De financiering van het programma vindt plaats in het kader van de zorgverzekering. In 2013 wordt
een andere financieringssystematiek uitgewerkt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
De Algemeen Manager van de RAV Hollands Midden is namens de ambulancesector betrokken bij het
ontwikkelen van de nieuwe systematiek. In 2014 moet deze worden doorgevoerd.
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5. Openbare gezondheidszorg
Bij de beschrijving van het programma openbare gezondheidszorg wordt een stramien gebruikt,
waarbij vanuit de tekst van de wettten) en de relevante ministeriële besluiten de producten worden
benoemd (inclusief hun BPI in 2013), de beoogde maatschappelijke effecten en de van toepassing
zijnde normen, richtlijnen en protocollen.
5.1 Algemene Gezondheidszorg
Taakgebied Infectieziektebestrijding (IZB)
Tekst van de Wet en College draagt zorg voor de uitvoering van de IZB, w.o.
besluiten (steekwoorden) >> algemene preventieve maatregelen',
>' bestrijden TBC en SOA-AIDS, inclusief bron- en contactonderzoek',
2:. bron- en contactonderzoek bij meldingen'
>' adviseren burgemeester en uitvoeren maatregelen.
College bevordel't technische hygiënezorg.
GGD ontvangt legionella-meldingen en adviseed hierover.
Producten in lnfectieziektebestrijding f 1,28
basistakenpakket * TBc-bestrijding f 0,97
SoA-sense f 0,65
(Bedragen ontleend aan * Technische hygiënezorg f 0,21
de detailbegroting 201 3) Totaal f 3,11
Beoogde Het verminderen van de prevalentie van infectieziekten.
maatschappelijke
effecten
Normen, richtljnen en Strak Iandelijk geprotocolleerd, normen adsen en verpteegkundigen per
protocollen 1 00.000 inwoners.
Visie en/of toelichting
Op het gebied van aigemene infectieziektebestrijding wil de overheid (nog) planmatiger werken
bevorderen, De draaiboeken SARS en grieppandemie zijn hiervan voorbeelden en voorlopers. De
overheid stelt hoge eisen aan opleiden, trainen en oefenen op dit gebied. De inspectie voor de
ezondheidszorg onderzoekt jaarlijks of organisaties aan deze eisen voldoen. De komende jaren
9
zullen ministeriële aanwijzingen worden gegeven aan GGD- en GHoR-organisaties, die hieraan niet
voldoen.
Er Is sprake van een grotere aledheid voor wat betreft T.B.C. , Iegionella) hepatitis A en B en seksueel
overdraagbare aandoeningen, Deze geeft een opwaartse druk op de noodzakelijke inspanningen van
de GGD. Laboratoriumdiagnostiek, curatieve SoA-bestrijding en aanvuilende
seksualiteitshulpverlening worden aanvullend vergoed uit een landelijke regeling.
Op dit terrein zijn veel landelijke protocollen en richtlijnen van toepassing, waardoor het moeilijk is
hierbinnen regionale keuzes te maken. Er wordt vanuit gegaan dat en gemonitord of iedereen deze
Iandelijke richtlijnen en protocollen in acht neemt. Indien de inspectie teko/komingen vast stelt,
worden aanwijzingen gegeven.
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Taakgebied Medische milieukunde
Tekst van de Wet en College draagt zorg voor bevorderen medisch milieukundige zorg, die
besluiten (steekwoorden) in ieder geval de volgende aspecten omvat:
è Signaleren ongewenste situaties',
è Adviseren van bevolking over risico|s'
> Bean|oorden van vragen van bevolking en geven van
voorlichting',
è Verrichten van onderzoek.
College vraagt advies aan de GGD voordat besluiten worden
genomen met gevolgen voor volksgezondheid.
Producten in Medische milieukunde f 0,72 (ln 2013)
basistakenpakket
Beoogde maatschappelijke Het voorkomen van gezondheidsklachten als gevolg van bedreigingen
effecten vanuit de fysieke omgeving, inclusief straling. Bedreigingen worden
zoveel mogelijk, veelal door andere organisaties, aan de bron
aangepakt.
Normen richtlijnen en Modeltakenpakket dat 5 taakgebieden omvat en normen voor
protocollen personele inzet per taakgebied.
Visie en/of toelichtl'ng
Op het gebied van medische milieukunde wordt een opwaartse druk gevoeld door het toenemende
aantal klachten en vragen van burgers en gemeenten inzake het binnenmilieu en de padiculiere
omgeving. Ook de Wet Luchtkwaliteit en de problematiek van UMTs-masten zorgen voor een
opwaadse druk op de activiteiten. Het adviseren over gezondheidsaspecten van ruimtelijke ordeningsen infrastructuurplannen wordt een speerpunt in de komende jaren, aangezien de invloed van de
gebouwde omgeving op de volksgezondheid en het gedrag van burgers zeer groot is, burgers hierop
steeds kritischer worden en de inspectie dit als aandachtspunt heeft geformuleerd. Dit gebeurt in goed
overleg met de milieudiensten, aangezien de advisering door GGD en milieudiensten raakvlakken
heeft. Het binnenmilieu op scholen staat momenteel ook in de belangstelling', deze activiteiten worden
aanvullend gefinancierd.
De GGD kan ingezet worden voor clusteronderzoeken', als er in een bepaald gebied veel personen
zijn met overeenkomende gezondheidsklachten (Ieukemie, Iuch|egproblemen), Dan wordt
onderzocht of die klachten of problernen dezelfde oorzaak hebben,
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5.2. Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering
Taakgebied Epidemiologie en beleid
Tekst van de Wet en > Aansluiting Openbare (Publieke) gezondheidszorg en curatieve
besluiten (steekwoorden) zorg',
>> Verwen/en van inzicht in gezondheidssituatie van bevolking)
>' T.b.v. nota's lokaal gezondheidsbeleid verzamelen en analyseren
van gegevens m.b.t. de gezondheidssituatie',
>' Gezondheidsonderzoek bij rampen;
)> Bewaken van gezondheidse|ecten bij bestuurlijke beslissingen.
Producten in ZHN MH
basistakenpakket . Advisering Iokaal gezondheidsbeleid f 0,32 f 0,23
* Epidemiologie f 0,64 |0,93
Totaal f 0,96 E1,1B
Bedragen ontleend aan de detailbegroting
20 1 3
Beoogde maatschappeiijke Gefundeerde basis bieden voor beleid, dat gericht is op bescherming,
effecten bewaking en bevordering van gezondheid, ook in geval van rampen.
Normen, richtlijnen en Gezondheidspeilingen onder jongeren, volwassenen en ouderen,
protocollen aansluitend op de Iandelijke preventiecyclus',
Op landelijke gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van
gegevens over de gezondheidssituatiel',
Gestandaardiseerde vragenljst t. b.v. Iandelijke aggregatie',
Lokale nota's gezondheidsbeleid iedere vier jaar.
Visie en/of toelichting
Gegevens zijn de basis voor beleid, Periodiek (in principe elke vier jaar) worden gezondheidspeilingen
uitgevoerd onder respectievelijk jongeren, volwassenen en ouderen in de regio Hollands Midden.
Deze informatie vormt de basls voor de nota's Iokaal gezondheidsbeleid van de gemeenten. In 2012 is
volgens landelijke afspraken een monitor onder volwassenen en ouderen uitgevoerd. Aan de
Iandelijke harmonisatie en standaardisatie voor de jongerenpeiling wordt volop gewerkt. In afwachting
daan/an voet't de GGD in Hollands Midden in het najaar van 201 3 een jongerenpeiling uit, waarmee
het interval voor die peiling éénmalig 5 jaar bedraagt. Voor 201 4 staat vooralsnog geen peiling
gepland, maar zullen diverse rappodages uit de jongerenpeiling 201 3 plaatsvinden.
Ondanks bezuinigingen op de formatie biedt de GGD de gemeenten ook in 2013 en 201 4 op diverse
manieren beleidsondersteuning bij de on|ikkeling, uitvoering en evaluatie van de lokale nota's
gezondheidsbeleid. De nadruk zal de komende jaren Iiggen op het bevorderen van de afstemming van
de preventieve op de curatieve gezondheidszorg, met name voor het terugdringen van
gezondheidsverschillen tussen hoge en Iage SEs-groepen (sociaaleconomische status:
uitkeringsgerechtigden, sociale minima, arbeidsongeschikten). De GGD kan daarbij op het vlak van
WMO én preventie een intermediaire rol tussen gemeenten en zorgverzekeraars vervullen.
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In 2010 hebben de gemeenten de rappodages Regionale Volksgezondheids Toekomstverkenningen
(r-VTV's) ontvangen. In aanvulling daarop verschenen in 201 1 de publicaties Kernboodschappen voor
Iokaal gezondheidsbeleid en is op de website van de GGD onder de menu knop Gezonde Gemeente
actuele informatie te vinden over landelijk en regionaal gezondheidsbeleid, waaronder maatregelen en
GGD-intewenties Op basis hiervan kunnen gemeenten prioriteiten aangeven in hun Iokaal
gezondheidsbeleid. Actuele gezondheidsgegevens, veelal per gemeenten, zijn daarnaast online
beschikbaar via |.nezondheidsatlashollandsmidden,nl.
Taakgebied Gezondheidsbevordering en publieksinformatie
Tekst van de Wet en $-. Bijdragen aan de opzet, uitvoering en afstemming van
besluiten (steekwoorden) preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor
gezondheidsbevordering',
>' In stand houden structuur voor samenwerking tussen instellingen
die taken vervullen op het gebied van gezondheidsbevordering.
Producten in ZHN MH
basistakenpakket @ Informatie- en documentatiecentrum f 0, 1 9 f 0,14
. Gezondheidsbevordering 18 plus f 0,41 f 0,32
* Digitale sociale kaad f 0,24 Totaal f 0,84 f 0,46
Bedragen ontleend aan de
detailbegroting 2013
Beoogde maatschappelijke Het bevorderen van de gezondheid van burgers door:
effecten o Het bevorderen en behouden van gedragsverandering bij burgers
t.a.v. een gezonde leefstijl met als resultaat gezondheidswinst en
reductie in zorg- en maatschappelijke kosten'
o Het bevorderen van preventie in de zorg;
o Het bevorderen en faciliteren van samenwerkingsverbanden /
netwerken op de verschillende speerpunten van het Rijk'
o Het geleiden van burgers naar adequate zorg.
Normen, richtlijnen en Speerpunten uit nota gezondheidsbeleid van VWS nieuwe nota?;
protocollen Toetsingskader van inspectie.
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Visie en/of toellchting
Onderzoek waaruit bljkt dat burgers uit de Iagere sociaai-economische groepen gemiddeld 7 jaar
eerder overlijden en 1 2 jaar meer gezondheidsproblemen ervaren en het gegeven dat het verschil de
afgelopen jaren groter is geworden, baart bestuurders en professionals in de publieke
gezondheidszorg zorgen. Mensen uit de lagere sociaaleconomische groep hebben 50% meer kans
om vôçjç hun 65Ste te overlijden. Intewenties; die erop gericht zijn om deze gezondheidsverschillen te
verkleinen, moeten integraal zijn en zich binnen het hele publieke domein afspelen, Gezondheidsbevordering kan daaraan een substantiële bijdrage Ieveren.
Gezondheidsbevordering wordt gefaciliteerd door een actief beleid van de Rijksoverheid, vanuit de
gedachte dat preventie de toekomstige kosten van de gezondheidszorg zal beperken. Betere
afstemming tussen rijksbeleid en Iokaal beleid moet leiden tot meer e|ect. De Iandelijke nota
Gezondheidsbeleid Gezondheid Dichtbij' noemt vijf speerpunten: overgewicht, roken, diabetes,
schadelijk alcoholgebruik en depressie. Wijk- en buudgericht werken is daarbij het devies, aangezien
van werken op dat 'kleinschalige' niveau effecten zijn te ve|achten.
Het regionale en gemeenteiijke (lokale) gezondheidsbeleid zal, mede op basis van epidemiologische
gegevens, bij deze thema's aansluiten. Risicofactoren waar de GGD in dit verband in de gehele regio
Hollands Midden preventieprogramma's voor aanbiedt zijn: voeding en bewegen, verslavingspreventie
onder jeugdigen/algemeen publieWouderen (waaronder voorkomen Van alcoholmisbruik) en preventie
van psychosociale problematiek (waaronder depressie-preventie).
Uitgangspunt is dat de GGD uitsluitend programma's uitvoert of adviseed, die evidence-based zijn,
voor zover deze voorhanden zijn. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden of themane|erken
gevormd op de terreinen bewegen'. 'alcohol', roken en êdepressiepreventie'.
De invulling van de nieuwe wettelijke taak ''bevorderen van de gezondheid van ouderen'' is nog niet
uitgekristalliseerd en wordt meegenomen in de advisering omtrent de Iokale nota's gezondheidsbeleid.
Taakgebied Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Tekst van de Wet en WMO prestatievelden 5, 7, 8 en 9,
besluiten (steekwoorden)
Producten in ZHN MH
basistakenpakket *' OGGZ preventie en beleid f 0,51 |0,50
* Meldpunt Zorg en Overlast f 0,53 f 1, 19
Totaal f 1,04 f 1,69
Bedragen ontleend aan de detailbegroting
20 1 3
Beoogde maatschappelijke Het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting en het bevorderen van
effecten maatschappelijk herstel/voorkomen van terugval van sociaal kwetsbare
burgers.
Normen, richtlijnen en
protocollen
Visie en/of toelichtl'ng
De WMO geeft de gemeenten mogelijkheden om de OGGZ vorm te geven in samenhang met de
andere WMo-prestatievelden. De uitdaging is de meest kwetsbare groepen in beeld te krijgen en te
bereiken. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij met het Meldpunt Zorg en Overlast, de
|eejaarlijkse uitgave van de Monitor OGGZ, en beleidsadvisering o.a. via het Platform OGGZ.
De belangrijkste risicofactoren voor sociale uitsluiting zijn een gering psychisch welbevinden, een
slechte Iichamelijke gezondheid, een Iaag inkomen en werkloosheid. Naarmate er meer risicofactoren
worden gecombineerd, wordt het risico op, of de mate van, sociale uitsluiting steeds groter. De GGD
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heeft de risicogroepen sociale uitsluiting per gemeente in kaart gebracht (w|.ggdhm.nl), Door
mogelijke wijzigingen in de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ krijgen gemeenten in de
toekomst ook te maken met nieuwe doelgroepen sociaal kwetsbaren die een beroep op de WMO
kunnen doen. Door de bezuinigingen die momenteel worden ingevuld of voorbereid (eigen bijdrage
maatregel GGZ, kortingen op jeugdzorg, passend onderwijs, pgb, sociale werkvoorziening en Wajong
uitkering) kan de meest kwetsbare groep burgers verder in de problemen raken, hetgeen kan leiden
tot een toename van zorgmijders. Dit brengt voor gemeenten hogere kosten OGGZ en
maatschappelijk opvang met zich mee,
Vroegtijdige signalering en tijdige aanpak van problemen kan (verergering van) problemen
voorkomen. Het Meldpunt Zorg en Overlast vel-vult hierin een belangrijke rol. Signalen worden
opgepakt en kwetsbare burgers worden toegeleid naar zorg. Hierin wordt samengewerkt met de
(lokale) zorgverleners. Binnen het product OGGZ, preventie en beleid wordt op beleidsmatig niveau
samengewerkt met betrokken organisaties om de maatschappelijke uitsluiting van burgers in de regio
Hollands Midden te minimaliseren. Hierbinnen is speciale aandacht voor depressiepreventie en het
versterken van het sociale netwerk van kwetsbare burgers via het maatschappelijk steunsysteem.
11
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6.3 Publieke Zorg voor de jeugd
Taakgebied Jeugdgezondheidszorg
Tekst van de Wet en Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid
besluiten (steekwoorden) veran|oordelijkheid voor de JGZ. Het JGZ aanbod is vastgelegd in
het Basistakenpakket (BTP), dat wettelijk zijn beslag heeft gekregen in
het Besluit Publieke Gezondheid. Het uniforme deel van het BTP
bestaat uit werkzaamheden die gestandaardiseerd en aan alle
kinderen moeten worden aangeboden. Daarnaast wetgeving en beleid
op het gebeid van digitaal dossier (DDJGZ), Ve|ijsindeéleugdmatch,
lnspectie kinderopvang en centra voor Jeugd en gezin (WMO
prestatieveld 2).
Producten, afgeleid van de
Wet Publieke Gezondheid . Prenatale zorg
. Contactmomenten 0-1 9 jaar
De BPI tussen de . Extra zorg/risicokinderen
subregio's is nog niet . Basiszorg kwetsbare kinderen
gelijk. De BPI wordt . Zorgcoördinatie (lGezinl Plan)
beïnvloed door . Rijksvaccinatieprogramma
implementatiekosten . Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning
DDJGZ en verschillen in de * Gezondheidsbedreigingen
uitvoering van producten. 1. . Inspectie klnderopvang
Beoogde maatschappelijke Het bewaken bevorderen en beschermen van de lîchamelijke en
effecten psychische gezondheid en de sociale on|ikkeling van alle jeugdigen
in Hollands Midden. Alle kinderen zijn in beeld en (op) tijd voor elk
kind.
Het uniforme deel van het Basistakenpakket van de
Jeugdgezondheidszorg telt inmiddels 38 intewenties waarvan de
e|ectiviteit bewezen is. Van de overige taken is zeer aannemelijk dat
ze effectief zijn maar dit moet nog door onderzoek worden bevestigd.
Normen, richtlijnen en WPG en Wet Kinderopvang, alsmede besluit basistakenpakket
protocolien jeugdgezondheidszorg en richtlijn Contactmomenten (vaste tijdstippen
in de ontwikkeling van het kind waarop JGZ een consuit moet
afnemenl.zie verder tekst van de Wet.
Zie de indicatieve meerjarenbegroting in hoofdstuk 6. De inhoud van het pakket verschilt enigszins
tussen de subregios. Er wordt oa, verschillend omgegaan met BKK, prenatale zorg, kosten maatwerk
JGZ. kosten huisvesting en kosten ICT voor de perifere locaties.
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Visie c. q. toelichting
Binnen de JGZ zijn een aantal belangrijke, deels overlappende onde|erpen voor de komende jaren
te onderscheiden:
V f 2013 heeft PZJ dezelfde producten in het basistakenpakket in de beide subregio's De
al ana .
uitdaging is om verder te harmoniseren en verschillen in werkwijzen weg te nemen'
Het verder on|ikkelen van Centra voor Jeugd en Gezin en de discussies in dit kader over de rol
van de JGZ 0-1 9 jaar daarin, de bijbehorende taakherschikking en de uitbreiding van de
doelgroep naar -9 maanden tot 23 jaar. Het uitvoeren van de relevante actiepunten uit het
vastgestelde bedrijfsplan CJG in ZHN',
De integratie van de JGZ 0-4 jaar en JGZ 4-1 9 jaar tot één uitvoeringsorganisatie JGZ 0-19 jaar
in heel de regio Hollands Midden en de harmonisatie van de producten en organisatie van PZJ
ZHN en PZJ MH tot een sector PZJ Hollands Midden in 2015 in het kader van regionalisering',
De realisatie en verbetering van het huidige Digitaal Dossier JGZ en de on|ikkeling van een
regionaal jeugd- en gezinsdossier in samenwerking met de ClG-padners'
Aansluiting op de Iokale, regionale dan wel Iandelijke ve|jsindex risicojongeren (JeugdMATCH).
Het beheer van JeUgdMATCH is door de gemeenten in de regio HM aan de GGD opgedragen',
De zorg en zorgcoördinatie voor kwetsbare kinderen waaronder de Basiszorg voor Kwetsbare
Kinderen in de regio Zuid-Holland Noord en Midden Holland de verdere implementatie van
lGezinl Plan'
Flexibilisering en integratie van het basistakenpakket JGZ 0-19 jaar en de ontwikkeling van JGZ
naar Publieke Zorg (Public Health) voor de Jeugd (PZJI',
Aansluiting van de ontwikkeling van Publieke Zorg voor de Jeugd op die van het Passend
Onderwijs en Veiligheidshuis',
Het verbinden van gezondheidsbevorderende activiteiten met betrekking tot jeugdigen met de
buurt, in samenhang met CJG;
Aansluiting op de transitie en transformatie van de Jeugdzorg in samenhang met de verdere
ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin',
Het verbinden van de aanpak kleinschalige calamiteiten (product gezondheidsbedreigingen in
1/2* milieu) en crisissituaties met de nieuwe GROP/OTO on|ikkeling.
De bovengenoemde onde|erpen hebben met elkaar gemeen dat de JGZ 0-19 door haar publieke
functie - om op tijd elk kind met risicofactoren op te sporen en door het feit dat zij alle kinderen in
beeld dient te houden - de ruggengraat vormt van de Centra voor Jeugd en Gezin en schakel met
ondenvijs (primair, voortgezet en speciaal), kinderopvang, dorp/wijk en curatieve gezondheidszorg
(huisadsen, kinderadsen en jeugdGGz). Wat betreft dit Iaatste streeft de PZJ ernaar dat de
jeugdadsenfunctie dooron|ikkeld wordt. Landelijk is al afgesproken tussen Zorgvecerkeraars en de
KNMG en Iandelijke Verening van Huisadsen om direct inschakelen van gespecialiseerde
gezondheidszorg direct en niet altijd via de huisarts (wel met medeweten) te realiseren. Daarnaast zal
in de functiefamilie van jeugdverpleegkundigen de specialisatie tot gezinsverpleegkundige ontwikkeld
worden. Deze functionaris gaat de kwetsbare gezinnen met complexe en meewoudige problematiek
vroegtijdig ondersteunen vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin.
Preventieve Logopedie
In het kader van het Besluit Jeugdgezondheidszorg wordt momenteel op Iandelijk niveau bezien welke
kaders moeten worden geformuleerd voor de screening op taal-spraakstoornissen. Er komt een
nadere richtlijn van TNO. Daarnaast vraagt de verschuiving naar het ontdekken van stoornissen van
de spraak- en taalon|ikkeling op jongere Ieeftijden om een herijking van het product Iogopedie,
Logopedie leved een bijdrage aan de signalering en monitoring van e|ect van de voor- en
vroegschoolse ontwikkeling, voor gemeenten belangrijk in het kader van de wet OKE. Op dit gebied
13
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worden eerste pilot projecten uitgevoerd door de JGZ. Ook dient de preventieve Iogopedie een plaats
te krijgen in de interdisciplinaire zorg voor het kind en gezin in de Centra voor Jeugd en Gezin.
Vanaf 2010 tot 201 5 is er in de begroting een bezuiniging/taakstelling opgelegd aan PZJ van
f 600.000,- per jaar als bijdrage in de kosten van implementatje DDJGZ (alleen MH) en de
integratiekosten met JGZ 0-4 jaar (beide subregio's). Het is in 2010 en 201 1 gelukt om middels
esiciencyvoordelen door samenwerking tussen de subregio's deze taaksteiling te behalen.
Wel blijkt de Vergoeding voor het basispakket nauwelijks kostendekkend, Tekorten worden vermeden
doordat de sector PZJ enkele nieuwe aanvullende taken uitvoert voor gemeenten, Zoals de
aanvullende diensten voor het CJG. Dit betreft coördinatie per CJG, de uitvoering van de
frontopicetaken van het CJG en regionale coördinatie taken Voor Jeugdmatch en regionale netwerken.
In de ui&oering Van het Basistakenpakket kan niet gesneden worden, maar wel geflexibiliseerd binnen
de ruimte die de inspectie daan/oor biedt. Bezuinigen op de extra zorg en zorgcoördinatie is
onwenselijk omdat hiervan de beste resultaten venvacht mogen worden om de toestroom naar
duurdere 2530 Iijn zorg te verminderen en omdat de maatschappelijke gevolgen hiervan
onaanvaardbaar Zijn,
6.4 Wijzigingen taken GGD 2013 en 2014
AI vanaf 2013: Extra contactmoment adolescenten
In het begrotingsakkoord 2013 is 1 5 miljoen euro structureel vrijgemaakt voor een extra
contactmoment door de Jeugdgezondheidszorg met adolescenten op voodgezet en middelbaar
onderwijs. Dit schrijven de Minister en staatssecretaris van VWS in de brief van 25 juni 2012 aan de
Tweede Kamer. Het bedrag van f 15 miljoen wordt overgeboekt naar het Gemeentefonds en
toegevoegd aan de Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. In de sentembercirculaire
zijn gemeenten hierover ge'l'nformeerd. De verdeling van het bedrag over gemeenten vindt plaats aan
de hand van de verdeelsleutel van deze decentralisatie-uitkering. Met ingang van januari 201 3 wordt
het bedrag vervolgens aan gemeenten ter beschikking gesteld. De middelen zijn naar ve|achting
structureel. Het betreft een bijdrage van ongeveer f0,90 per inwoner.
Inhoud van het contactmoment
In het Lenteakkoord is er 26 miljoen euro vrjgemaakt voor het tegengaan van overgewicht bij
kinderen, 15 Miijoen is vrijgemaakt voor het contactmoment adolescenten. Het contactmoment is er op
gericht een gezonde Ieefstijl te bevorderen. Het contactmoment (en eventueel aanvullende
(collectieve) activiteiten) kan naast een gezond gewicht voor pubers, ook ingaan op onde|erpen
zoals roken, veilig vrijen, het gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid en depressie. In
verschillende regio's zijn al goede voorbeelden te vinden van dit extra puber contactmoment, Deze
voorbeelden zijn zowel gericht op het individu als op het collectief. Een eigentijdse invulling vormt
daarbij het uitgangspunt. Er zal nadrukkelijk ruimte zijn voor invulling gericht op de lokale situatie en
bijvoorbeeld schooltype. Deze aanpak sluit aan bij de omslag in het leefstijlbeleid van VWS, om bij
preventieactiviteiten meer de nadruk te Ieggen op maatwerk In de adviezen in plaats van collectieve
voorlichting. Zo is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de vraag en belevingswereld van jongeren.
Omdat er in het contactmoment wordt gekozen voor maatwerk, kan het nu al bijdragen aan een goede
invulling van de rol van de JGZ in het nieuwe stelsel voor de Jeugd,
Lli|erking door GGD HM
De GGD HM is gestad met een pilot voor uitwerking van dit contactmoment in de regio HM. Deze pilot
wordt in de eerste maanden van 2013 verder uitgewerkt. Doel van de pilot is om de precieze inhoud
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van het contactmoment in onze regio te bepalen, Streven is om met ingang van het schooljaar 20132014 te starten met het contactmoment, In de vergadering van het AB van 27 maad 2013 komt een
uitgewerkt voorstel aan bod. Naar ve|achting zal deze ontwikkeling Ieiden tot een begrotingswijziging
RDOG HM 2013.
Geen wijzigingen indeling basistakenpakket in 2014
Daar waar in eerdere jaren sprake was van diverse wjzigingen in het basistakenpakket GGD is de
ve|achting voor 2014 dat er in dit kalenderjaar geen sprake zal zijn van verdere veranderingen.
Daarmee is 2014 een consolidatiejaar en ook een jaar om te anticiperen op de veranderingen per
januari 2015 ten gevolge van de regionalisering van het takenpakket die wordt voorbereid.
Voor 2014 zijn de volgende accenten binnen bestaande producten wel van belang,
Spraak-taalscreening van sjarigen in ZHN
In MH is preventieve logopedie per 2013 een aanvullende dienst geworden net als in ZHN. Om te
borgen dat sowieso alle gemeenten in MH aan de wettelijke kaders bleven voldoen is het uitvoeren
van de spraak-taalscreening van s-jarigen per 2012 opgenomen in het product contactmomenten
jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. De andere deelproducten van de preventieve logopedie, zoals het
Iogopedisch spreekuur, de VVE indicatie, coördinatie en e|ectmeting' obsefvatie en diagnostiek van
jonge kinderen, voorlichting consultatie en advies aan ouders en professionals zijn opgenomen in een
aanbod aan alle gemeenten waaruit elke gemeente een eigen keuze kan maken,
In ZHN is de spraak-taalscreening van s-jarigen nog niet op deze wijze georganiseerd. Hier maakt
deze screening onderdeel uit van het aanvullende product preventieve Iogopedie. Elke gemeente
maakt zelf de afweging of er preventieve logopedie wordt afgenomen en bij welke uitvoerder dit
gebeud (bijvoorbeeld bij de GGD, onderwijs advies of bij eigen Iogopedisten), Deze productindeling in
ZHN heeft als consequentie dat de gemeenten die geen enkele inzet voor spraak-taalinte|enties of
preventieve Iogopedie afnemen bij de GGD of een andere aanbieder niet aan de wettelijke kaders
voor het basistakenpakket JGZ voldoen,
Voornemen van de GGD is om met de gemeenten in ZHN in gesprek te gaan over de manier waarop
voorkomen kan worden dat er in ZHN gemeenten zijn die niet aan de wettelijke kaders voldoen. Het
resulterende voorstel wordt in 2013 aan het AB RDOG voorgelegd.
Flexibilisering van de Jeugdgezondheidszorg: diverse innovaties jeugdgezondheidszorg
Vanaf eind 2012 zijn er pilots uitgevoerd om maa|erk aan ouders en jongeren (flexibilisering) te
kunnen Ieveren, Het gaat onder andere om het gebruik van het in het kader van de Academische
Werkplaats Jeugd ontwikkelde instrument GIZ (Gezamenlijk lnschatten van de Zorgbehoe|e) om
samen met ouders de zorgbehoeoe in te schatten) en het Ieveren van maatwerk per gezin naar
aanleiding van deze ernsttaxatie.
Door de grote veranderingen in het primaire proces van de JGZ moeten diverse planningsmodules en
protocollen worden aangepast evenals het DD JGZ, Dit vraagt om incidentele inzet van extra
middelen. Een voorstel wordt begin 2013 aan het AB RDOG voorgelegd.
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6. Uitgangspunten begroting 2014
De onderstaande beschrijving beperkt zich tot de begroting van het programma openbare
gezondheidszorg. De kosten van het programma ambulancezorg worden gefinancierd door
zorgverzekeraars, de begroting van het programma veiligheid en zorg bereikt u via de
on|erpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands
M id den .
6.1 Contouren bezuinigingsafspraken periode 2013-2017
In 201 1 heeft de RDOG HM bezuinigingsscenario's uitgewerkt voor de gemeentelijke bijdrage aan de
RDOG HM. Op basis hien/an heeft het bestuur afkappunten per sector vastgesteld en zijn de
begrotingen vanaf 2012 uitgewerkt. De besluitvorming betreft niet alleen de nominale bedragen, maar
ook de manier waarop de bezuinigingen vanaf 2012 worden ingevuld.
Ook voor de periode na 2012 wordt door het bestuur eeù verdergaande bezuiniging voorgesteld.
Voor de regio Zuid-Holland Noord houdt het bestuur vast aan het eerdere besluit om in 2014 op
de BPI exclusief de JGZ 0-4 jaar 5% bezuinigd te hebben. Dit betekent voor 2014 een
bezuiniging van f 0, 12 op de BPI voor de taak JGZ 4-1 9 jaar in de regio Zuid-Holland Noord
(circa C 65.000,-).
2. De GGD HM heeft de opdracht om de frictiekosten van de transities JGZ 0-4 jaar uit de eigen
begroting in te verdienen. Het financieel meerjarenkader gaat en/an uit dat de frictiekosten tot
en met 2014 worden terugverdiend en dat er vanaf 2015 een bedrag vrijvalt waar de
gemeenten een bestemming aan kunnen geven (E 600.000 per jaar). Als bij de jaarrekening
201 3 blijkt dat de frictiekosten van de JGZ transitie volledig zijn inverdiend, zal dit al in 2014
leiden tot een teruggave van een bedrag aan de gemeenten. De definitieve besluitvorming vindt
plaats in maad 2014 op basis van de informatie in de jaarrekening 201 3.
In de periode 2015 - 2017 ziet het bestuur mogelijkheden voor een e|iciencyslag als gevolg
van het regionaal werken en voor mogelijkheden tot bezuinigingen op de sector Publieke Zorg
voor de Jeugd.
In de brief aan de colleges van 8 april 2011 is dit standpunt van het AB verwoord. Samengevat is de
boodschap drieledig:
Het bestuur heeft per product bepaald welke reducties nog veran|oord zijn en hee'rt op grond
daaman afkappunten per sector vastgesteld. Verdere reductie leidt naar de mening van het
bestuur tot onaanvaardbare maatschappelijke consequenties in de context van de wettelijke
opdracht van gemeenten en GGD.
De reducties leiden tot een volumekoding op de be'l'nvloedbare kosten van circa 10% in 2016.
Daarmee komt de GGD in de buud van het percentage dat door de werkgroep financieel kader
gemeenschappelijke regelingen' (werkgroep Strijk) is voorgesteld, zij het dat de bezuinigingen
niet in 201 3, maar pas in 2016 worden gerealiseerd. Voornaamste reden hienéan is dat er
allereerst in de periode 201 1 - 2015 een bedrag aan frictiekosten 'integratie JGZ 0-4 jaar' van
f 2 3 miljoen euro moet worden 'inverdiend' en dat het regionaal werken pas in 2015 kan worden
geë|ectueerd.
De stijging van de Ioonkosten zal de komende jaren in de begroting worden ve|erkt conform de
methodiek van de werkgroep Strijk. Deze stijging kan echter niet worden gecompenseerd door
een verdere reductie in het volume van de taken, omdat de bodem daarvan al bereikt is met de
nu voorziene reducties.
16
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Gemeenten hebben verschillend op dit standpunt gereageerd, Van de meeste gemeenten is een
schriftelijke reactie binnengekomen in diverse gemeenten is een presentatie gegeven in een
vergadering van raad of commissie.
De reacties variëren. Enkele gemeenten stellen vast dat met de huidige bezuinigingen de kwaliteit van
de dienstverlening al te veel geweld wordt aangedaan en zien de huidige bezuinigingen dan ook als
een absoluut maximum. Andere gemeenten stellen hun eigen financiële kaders als uitgangspunt en
constateren dat de voorstellen hieraan niet of niet geheel voldoen.
Het Algemeen bestuur heeft kennis genomen van de eerdere reacties op de bezuinigingsvoorstellen
en de begroting 2013, maar ziet geen andere mogelijkheid dan vast te houden aan haar eerder
genomen besluiten vanwege de eerdergenoemde onaanvaardbare maatschappelijke e|ecten in
geval van verdergaande bezuinigingen. Voor de inhoudelijke argumentatie venvijst het bestuur naar
haar brief van 8 april 201 1 , inclusief de bijlagen.
6.2 Beleid indexatie 2014
Het Algemeen bestuur van de RDOG HM heeft voor wat betreft de indexering en de nacalculatie de
werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen te volgen, evenals de overige vier
Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden (GR'en).
Vanuit het Dagelijks Bestuur is aangedrongen op een uniforme en praktische werkwijze voor de vijf
betrokken GR'en, In het ambtelijk overleg met de werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke
Regelingen is op 21 september 201 1 ter zake van de nacalculatie een praktische oplossing opgesteld,
De nacalculatie wordt bepaald op basis van het verschil tussen de percentages in de
septembercirculaires van de jaren N-2 versus N-1 jaar.
Dit betekent voor de index van het jaar 2014 het volgende:
lndex beqroting 2014 Gemeenschappeli'lke Reqelinqen
lndex begroting 2014 Gemeenschappelijke Regelingen
Nacalculatie index RDOG HM 2013 -1index RDOG HM 2014 inclusief nacalculatie index 2013
De index 2014 en de nacalculatie index 2013 is conform de door de werkgroep Financieel Kader
Gemeenschappelijke Regelingen voorgeschreven index en nacalculatie.
1,75 %
0 , 2 1 zo
1,54 %
Voor het programma Veiligheid en zorg wordt eveneens bovenstaande index, inclusief nacalculatie
2013 ad 1,54 % gebezigd.
In de discussie in het Algemeen Bestuur RDOG HM van 12 december 2012 kwam naar voren dat
momenteel de gemeenten bezig zijn met een standpuntbepaling ter zake van de indexatie 2014.
Besloten is om in het Algemeen Bestuur RDOG HM van 27 maart 2013 een definitief standpunt ter
zake in te nemen, gehoord hebbende de opvattingen van de gemeenten,
Het programma Ambulancezorg hanteert de voorgeschreven index van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa).
De meerjarenbegroting over de periode 2014-2017 wordt, conform de voorschri|en van de werkgroep
Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen weergegeven op basis van constante prijzen. In de
bijlagen van de programmabegroting zullen de meerjarenbegrotingen van de drie programma's en het
totaal daa|an in lopende prijzen weergegeven,
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6.3 Bijdrage Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude 2014
Per januari 2014 zullen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude (werknaam
RDOG HM| ABR) fuseren.
Aangezien Boskoop onderdeel uitmaakt van de subregio Midden Holland en Rijnwoude plus Alphen
aan den Rijn onderdeel uitmaken van de subregio Zuid-Holland Noord is het noodzakelijk om een
besluit te nemen over de systematiek die gevolgd zal worden om de bijdrage 2014 van de nieuwe
fusiegemeente vast te stellen.
Het voorstel van de RDOG HM is dat de nieuwe gemeente ABR de systematiek van de subregio ZHN
volgt. Dit Ieidt voor het aandeel Boskoop'' tot een optisch Iagere bijdrage aan de RDOG HM voor de
GGD-taken.
Deze iagere bijdrage wordt met name veroorzaakt door het gegeven dat het maatwerk JGZ en de
IcT-kosten JGZ 0-4 in de subregio Midden Holland onderdeel uitmaken van de BPI en dat hier-voor in
de subregio Zuid-Holland Noord aanvullende subsidieaanvragen worden ingediend (maatwerk) of een
apade factuur wordt gestuurd (ICT JGZ 0-4). De subsidieaanvraag 2014 voor het maatwerk JGZ van
de GGD voor de gemeente ABR zal dan ook betrekking hebben op de voormalige gemeente
Boskoop. De IcT-kosten JGZ 0-4 zullen voor de Iocatie Boskoop apart worden gefactureerd. Er
resteed naar ve|achting een kostendaling van ç 6.000,- voor het aandeel Boskoop.
Bijdrage GGD-taken voor Boskoop; bedragen MH afgezet tegen bedragen ZHN (berekend voor
201 3
JGZI 0-4 JGZ 4-19 OBG AGZ
MH |15,09 = te 227.029 f8,83 =f 132.847 |3,36 = |E 50.551 f 4,83 = f 72.667
ZHN f 1 0,09 = f 1 51 .804 |3,28 = DE 49.347 Idem
Vergoeding per kind |239.69 = f 177.524
Verschil Boskoop in Minus f 49.505 Plus f 1 8.3957 Minus f 1 .504 f 0
s stematiek
Saldo verschil Boskoop GGD-bijdrage tg.v. gemeente ABR Minus f 32.052
Aanvullend vraagstuk is hoe er omgegaan wordt met de eventuele verschillen in vermogenspositie
tussen de subregio's. De inschatting is dat deze verschillen beperkt zullen zijn. Als de subregio MH
een hogere resewepositie heeft dan ZHN ontvangt de gemeente ABR dit bedrag. Indien ZHN een
hogere reserve heeft dan MH zal er een bijstoding plaatsvinden.
Voorstel RDOG HM is om de stand per 31-12-2013 + de resultaatbestemming 201 3 als uitgangspunt
te nemen voor het vaststellen van de aanpassingen in de reserves van de beide subregio's.
18
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6.4 Prognose Bijdrage per Inwoner 2014
In onderstaande tabel zijn alle wjzigingen doorgevoerd op de bijdrage per inwoner.
Zuid-Holland Noord
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AGZ 4,œ 4,00 3,80 5,80 3,80 3,74 3,74 3,74 3,74
Lijkschouw en Hv-online 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
BOPZ-on I i ne 0/ 10 0, 10 0,10 0, 10 0, 10 0, 10
Saldering risico-opslag - -0,35 -0,15 -0,15 -0,15 - - - OBG 3.37 3,37 3,26 3, 14 3, 14 3, 13 3,13 3, 13 3, 13
71 GZ + OBG 7$ 68 1.3.3 7.22 7.20 |.20 7.28 ö28 7328 7.28
* PD 4-19 8,77 8,77 8,77 8,65 8,53
* DD JGZ 0,99 1,08 1,08 1,08 1,08
* PZJ 0-4 +) 10,70 10, 15 10,21 10, 20
* maatwerk 0-4 SCT 0.4, prenatale zor AD AD AD AD basis basis basis basis
PD totaaj %76 20,55 20,| 19,94 1%81 21, 31 21, 10 21,10 21, 10
Totunl exclusieflndex löllêl 27;88 2h22 27,14 250.1 2%59 28,38 28,38 211,.0
Loon- e n prijscom pensatie JGZ 0-4 0, 21 0,42
Loon- e n prijscom ensatie 0, 26 0/64 1,48 1, 85 2,27 2,71 3, 16
Totaal BPI 17,44 27,88 27,69 28,20 28,49 30,45 30,65 31,09 31,54
BP 1 vergelijki ng t.o.v, 2|9 16,45 16, 10 15, 99 15,75 15,63 15,56 15,56 15,56 15, 56
+) N ade rhand heeft nog ee n correctie naar ki nd prijs plaatsgevonden . Deze bed roeg voor 2012 C 0,04 per inwone r.
Deze bedraagt vocr 2014f 0,08 per inwoner.
ADI dwz als aanvullende dienst gefinancierd
Midden Holland
2010 2011 2012 2013 2014 20âS 2016 2017 2018
AGZ 4,œ 4,| 3,80 3,80 3,80 3,74 3,74 3,74 3,74
Lijkschouw en Hv-online 0,31 0,31 0,31 031 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
BOPZ-on1 ine 0, 10 0, 10 V 10 0, 10 0, 10 0, 10
OBG 3, 56 3,58 3,40 3,22 3, 22 3, 13 3, 13 3, 13 3, 13
A GZ + OBG Z. 87 Z, 89 ;4. 51 7, 43 % 43 ;5 28 ë. 28 7, 28 ö 28
* PZJ 4-19 1113 11, 18 11, 18 8,50 8,50
# PZJ 0-4 14, 11 14, 17 14, 17 14,47 14,47
PLI totaal 25, 24 25,35 25,35 22,97 22,97 21,31 21, 10 21,10 21, 10
Totaul exdusief lndex .|.% 11 5.%24 32, 86 30,40 50,40 28,59 28, M 28, 38 28, M
Loon- en prijscompensatie JGZ 0-4 0, 27 0,55
Loon- en prijscompensatie 0,30 0,64 1, 65 1,86 2, 27 2,71 3, 16
Totaal BPI exclusief huisv. JGZ 33,11 33,24 33,43 31,59 32,05 30,45 30,65 31,09 31,54
Hui svestingskosten JGZ 2, IS 2, 17 2, 19 1/94
Totaal BPI 35,26 35,41 3%62 33,53 32,05 30,45 30,65 31,09 31,54
Kanttekeningen BPI
@ De regel êtotaal exclusief index' bevat de BPI op grond van constante prijzen;
In de prognose voor de BPI vanaf 201 5 is rekening gehouden met de consequenties van het
advies van te werkgroep keuzes GGD 2015 over het basistakenpakket 2015. Zie hoofdstuk 7 van
dit concept programma voor een uitgebreide toelichting',
* In ZHN wordt de werkelijke bijdrage JGZ 0-4 jaar berekend d.mv, een vereveningssystematiek.
Dit waarborgt dat de gemeenten niet meer betalen voor de JGZ 0-4 t.g.v. het gebruiken van een
andere verdeelsleutel in de begroting RDOG HM (BPI) dan bij de thuiszorg tot 2010 gebruikelijk
was (rekenprijs per kind 0-4 jaarl;
De bijdrage huisvesting JGZ in de tabel is voor beide subregio's een benadering, In de regio ZHN
wordt sinds jaar en dag afgerekend op basis van de werkelijke kosten per gemeente. In de regio
MH wordt er vanaf 2014 eveneens per gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten
per gemeente conform de afspraken uit de BC MH van 29 juni 201 1 '
De GGD verstrekt in november 2013 een (update van de) schatting van de huisvestingskosten per
JGZ locatie voor het jaar 2014 en de opbouw van de voorschotfactuur JGZ huisvesting per
gemeente voor het jaar 2014',
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Er bestaat een verschil in de toerekening van IcT-kosten per CB-iocatie aan gemeenten tussen
de beide subregio's. In ZHN wordt een vast bedrag per Iocatie gefactureerd. In MH is deze
bijdrage opgenomen in de BPI JGZ 0-4 jaar',
* In de tabel is de bijdrage voor het extra contactmoment adolescenten ad circa f 0,90 met ingang
van 2013 niet opgenomen. Zodra het uitgewerkte voorstel door het Algemeen Bestuur in maar-t
201 3 is vastgesteld en vervolgens is vefwerkt in de begrotingswijziging 2013 zal een update van
de tabel Prognose Bijdrage per inwoner 2014 worden verstrekt. Zie voor de inhoud van dit
contactmoment c.a. paragraaf 5.4',
. In 2009 zijn de producten Verslavingspreventie en Steunpunt Huiselijk Geweld opgenomen in het
basistakenpakket. Deze producten werden (en worden) betaald door centrumgemeente Leiden
vanuit de Doeluitkeringen Vrouwenopvang (SHG) en Maatschappelijke Opvang en
Verslavingspreventie. De overhead over deze producten werd vanaf 2009 betaald vanuit de BPI.
Overigens ging het totale door gemeenten op te brengen bedrag aan overhead niet omhoog.
Doordat deze producten waren opgenomen in het basistakenpakket, werd het totale bedrag aan
Clverhead nu verdeeld over meer producten in het basistakenpakket. Dat betekende dat andere
producten wat minder meebetaalden aan de overhead.
Nu de producten SHG en verslavingspreventie weer aanvullende dienst worden (de RDOG heeft
besloten alleen taken in het basistakenpakket op te nemen die vanuit de BPI worden betaald),
moet de totale door gemeenten op te brengen overhead weer verdeeld worden over minder
producten. De gemeenten gaan in totaal niet meer betalen, maar de BPI wordt over minder
producten verdeeld, waardoor de BPI van de alsdan resterende producten per product stijgt.
Daarmee zijn de belangrijkste contouren van de begroting 2014 weergegeven. De formele opdracht
tot het opstellen van de begroting wordt door het AB gegeven in de vergadering van 27 maart 2013,
nadat dit programma is vastgesteld.
20
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Indicatie gemeentelijke bijdrage 2014: Programma Openbare gezondheidszorg
gemeente
Subregio Middep Holland
Aantal GGD GGD Totale bijdrage
inwoners Regionaal Subregionaal
1 ) 2)
9.908 44.091 273.461 31 7/.551
32,834
71,235
13,992
8.049
11.814
9,773
25.280
40.673
223.558
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda 3)
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Waddinxveen
Zuidplas
Afronding
Totaal
146. 1 1 1
316.996
62.264
35.818
52.572
43.490
1 12,496
180.995
994.833
906.218 1.052.330
1.977.748 2.294.744
386. 179 448.444
222 152 257.970
326,066 378.639
269,735
697.728
1.122.575
6-181.863
313 225
810.224
E 1.303ï570
7.176.696
Bijdrage per inwoner 4,45 27,60 32,05
1) De inspecties kipdercentrp wqràen op basis van speciheke gegevens afgerekend. Dq
daaryoor komen begin 201t beschisb|ar', - E- 5
gegevens
Exclusief huisvesting JGZ 0r4' '
Inclusief (ë 11 662 ten behoeve van de entgemeenschap'
gemeente
GGD
Subregionaal
1) 2) 3) 4)
Alphen aan den Rijn 5) 106,558 44.183 2.647,498 3.121.881
Hillegom 20.831 92.698 502.230 594.928
Kaag en Braassem 25.737 11k.530 597.236 57112766
Katwijk 62.476 278.018 1,643.717 1.921.735
Leiden 118.748 514.429 2.811.086 3.38t.$14
Leiderdorp 26.706 1 18,842 613.890 732.822
Lisse 22.511 10(.). 174 534.t75 635.$49
Nieuwkoop 26,974 120.034 623.615 743 650
(jtp
Noordwijk 25.517 1 13.551 587.560 Dlùë
Noordwijkerhout 15.648 69.634 349.787 419.420
Oegstgeest 22.788 101.407 537,404 638.|10
Teylingen 35.686 158.803 856.693 1.015.496
Voorschoten 24.310 108.180 601.1t3 7t9.363
Zoete|oude 8. 171 36.361 181.830 218.191
.'.E...'..'.'''
Afronding : (è ë E E
Totaal 542.661 2.414.841 13.088.983 15.503.825
Bjdrage per inwoner ( 4,45 14,12 ( 28,47
1 ) De inspecties kindercentra worden op basls van specifieke gegevens afgerekend. De
gegevens daarvoor komen begin 201 3 beschikbaar',
2) lnclusief verevening JGZ 0-4 ad f 0,08. Exclusief automatisering en huisvestingskosten JGZ
0-4 ;
3) Inclusief DD JGZ en Digitale sociale kaart'
4) Na saldering risico-opslag ad -1- f 0,15',
5) Inclusief Boskoop en Rijnwoude.
subreùio zuid-Holland Noord
Aantal GGD
inwoners Regionaal
Totale
bijdrage
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7. Regionalisering GGD en takenpakket JGZ per 2015
Opdracht aan de GGD is om een voorstel aan het AB te doen om vanaf 2015 alle producten op
regionale schaal te organiseren, met één BPI voor alle gemeenten, met mogelijkheden voor
aansluiting bij relevante subregionale ne|erken en initiatieven en met de mogelijkheid om
subregionaal of Iokaal maatwerk te bieden.
In het concept programma RDOG HM 201 3 is een opsomming opgenomen van de aandachtspunten
voor de werkzaamheden van de GGD in de komende jaren. De vraagstukken die aan de orde zijn, zijn
de volgende:
1. De status van het product Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen dat nu een basistaak
RDOG is in de regio ZHN en niet op deze wijze wordt aangeboden in de regio MH;
Afspraken m.b.t. het maatwerk JGZ 0-4 jaar. In de regio MH is het maatwerk JGZ 0-4 jaar een
basistaak RDOG en in de regio ZHN wordt subsldie aangevraagd per gemeente voor diverse
aanvullende diensten. Een tiental van deze aanvullende diensten vormen samen het
maatwerk JGZ 0-4 jaar;
De wijze waarop de wettelijke taak prenatale zorg / voorlichting vorm wordt gegeven.
4, Verschillende administratieve verschillen:
a. de verdeelsleutel voor doorbelasting van de uitvoeringskosten JGZ
b. de manier waarop de ICT kosten worden verdeeld
c. verschillen binnen de regio ZHN tussen de voormalige Actiï/ite gemeenten en de
voormalige WMv-gemeenten.
Om dit voor te bereiden is een werkgroep keuzes takenpakket GGD 201 3 - 201 5 ingericht om een
advies uit te brengen aan het AB RDOG HM. Dit hoofdstuk in het concept programma RDOG 2014
schetst de voorstellen van de werkgroep m.b.t. deze keuzes, Het resultaat is een compleet scenario
voor het takenpakket Jeugdgezondheidszorg in Hollands Midden dat - als het advies wordt
overgenomen - vanaf 2015 in werking treedt.
7.1 Toelichting werkwijze werkgroep
De werkgroep is gestart met een analyse van het bestaande pakket van de beide subregio's en de
bestaande verschillen, Hierbij is in de eerste bijeenkomsten nadrukkelijk gekeken naar de verschillen
in financiële systematiek, de methodiek van kostprijsberekening van de producten en verschillen in de
verdeling van activiteiten over de producten met vergelijkbare omschrijving.
Tijdens besprekingen is duidelijk geworden dat het uitsluitend focussen op de financieel
administratieve aspecten niet leidt tot een heldere aanpak. Het vergt te veel informatie over de
organisatorische context om alle bestaande keuzes te kunnen verklaren. Bovendien wordt voorbij
gegaan aan de inhoudelijke kant.
Daarom is als invalshoek genomen de positionering van de JGZ als publieke dienst binnen het CJG,
Het CJG krijgt in de transitie van de Jeugdzorg een cruciale rol toebedeeld, De JGZ is een kernpadner
van het CJG en de regie van gemeenten over het CJG Ioopt voor een groot deel via de JGZ.
Vervolgens heeft de werkgroep vijf uitgangspunten geformuleerd om het eindresultaat aan te toetsen.
Eerst is een voorstel uitgewerkt voor de drie inhoudelijke keuzes en tot slot is gekeken naar de
administratieve vragen.
De gehanteerde uitgangspunten
Het pakket borgt dat de JGZ doet kvaf minimaal nodig is voor de jeugdigen in Hollands Midden
* Het pakket draagt bij aan de hoofddoelstelling van de publieke zorg voor de jeugd: alle
kinderen in beeld en (op) tijd voor elk kind zodat elk kind zich gezond en veilig kan
on|ikkelen op kan groeien en naar vermogen kan meedoen in de samenleving.
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Wettelijke taken zijn basistaak RDOG. Er wordt aangesloten bij opvattingen van de Inspectie
voor de gezondheidszorg bij interpretatie van de regelgeving.
Er is niet geanticipeerd op toekomstige wjzigingen in regelgeving. De kans is groot dat de
regelgeving verandeft, bijvoorbeeld ten gevolge van het onderzoek van de Commissie de
Winter die het basistakenpakket van de JGZ evalueert of andere on|ikkelingen. Dergelijke
wjzigingen in regelgeving worden opgepakt via afzonderlijke voorstellen aan het AB vanuit de
GG D H M .
Het pakket past binnen de CJG visie van beide subregio's
* De JGZ is kernpadner binnen het CJG en werkt nauw samen met eerstelijnszorg: huisartsen
specialisten, (para) medici, etc. en 2/3* Iijns jeugd en (geestelijke) gezondheidszorg',
Het pakket ondersteunt de eigen kracht van jeugdigen en ouders en versterkt de sociale
ne|erken in de directe Ieefomgeving.
Het zorginnovatietraject JGZ wordt versterkt
* Opdracht aan de GGD HM is om het takenpakket te flexibiiiseren. De inzet op standaard
contactmomenten voor alle jongeren verschuift deels naar stevigere inzet voor de categorie
jeugdigen met o.a. een gezondheidsachterstand die net wat meer behoefte heeft aan
(opvoedingslondersteuning, begeleiding en advies.
De afgesproken bezuinigingsopdracht voor de GGD b/lW overeind
* De bezuinigingen zoals afgesproken in beide subregio's voor de periode 2013-2017 worden
gerealiseerd.
Administratief zo eenvoudig mogeltk
Indien mogelijk wordt in de beslissing meegewogen het verminderen van administratieve
handelingen voor GGD en gemeenten.
Het resultaat is helder en toekomstgericht
De huidige praktijk kent uiteenlopende oorzaken die in de huidige situatie vaak niet meer
spelen, of minder gewicht kennen. De opdracht aan de werkgroep biedt de kans om oude
ingesieten patronen te doorbreken. Uitgangspunt is daarom een duurzame, toekomstgericht
en conceptueel helder voorstel waarmee gemeenten en GGD een stap maken in de
voorbereiding op de toekomstige on|ikkelingen.
Kosten regio ZHN vedrekpunt voor scenario 2015
Het is van belang om helder te definiëren vanuit welk productenpakket per 201 5 wordt gestart. De
werkgroep kiest enéoor om het scenario op te bouwen vanuit het productenpakket van subregio ZHN
en de bijbehorende kostprijs. Dit' omdat de BPI in ZHN het Iaagste is en de ve|achting is dat het
starten met de laagste kostprijs het makkelijker maakt om aan de opdracht en de reeds afgesproken
bezuinigingsopdracht te voldoen.
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7.2 Samenvatting advies ambtelijke werkgroep
Voor een uitgebreide versie van het advies wordt verwezen naar de notitie van de werkgroep zoals
ingebracht is in het AB RDOG HM d.d. 12 december 2012, Onderstaande tabel bevat een
samenvatting van de adviezen.
Tabel 7.2 samenvattin keuzes in advies werk roep
Keuze Inhoudeli'ke consequenties Financiële consequenties
A Het nieuwe JGZ pakket wordt Divers, zie ook stap b,c,d. ZHN: geen
opgebouwd vanuit het MH: een daling van de BPI per
basispakket van de regio met 201 5.
optisch de Iaagste BPI in 2013,
c.q, het basistakenpakket JGZ
ZH N
B Het bestaande verschil in ZHN in Uniformering van de Bezuiniging van f 55.000 voor
kindvergoeding tussen de planningssystematiek. de gemeenten in de regio van
voormalige Valent regio en de Marente / Valent.
Activite regio ven/alt. Er wordt
gerekend met de Iaagste van
beiden.
C Basiszorgcoördinatie Kwetsbare - BKK wordt een basistaak ZHN: Geen.
kinderen (BKK) als basistaak RDOG voor de gehele regio MH: implementatie schendt
RDOG wordt uitgebreid naar de HM; bezuinigingsafspraken niet te
regio MH. - ZHN: evaluatie bestaande omdat BPI van BKK Iager is.
BKK en harmonisatie met Regionalisering leidt tot een
BKK in MH; e|iciencyslag van 10 % t.o.v.
- Voor MH wordt een de huidige bijdrage in ZHN
implementatietraject (f 0,09).
uit ewerkt.
D Gemeente Leiden stopt Geen. Het wegvallen van de subsidie
aanvullende subsidie BKK per vanuit de gemeente Leiden
2015, Het tekort dat hierdoor Ieidt tot een nadeel ad f0, 17
ontstaat wordt verdeeld over de per inwoner.
emeenten.in heel HM,
E Een deel van het maa|erk JGZ Voorstel is om de volgende ZHN: een deel van het pakket
0-4 jaar wordt basistaak RDOG activiteiten onderdeel te laten zijn waarvoor nu subsidie wordt
voor de gehele regio HM. van de nieuwe Basistaak toegekend wordt bekostigd als
maatwerk JGZ 0-4 jaarï basistaak GGD.
stevig ouderschap (plusl'! MI-1: maatwerk JGZ 0-4 jaar is
bemoeizorg en in 2013 al een basistaak
non-bereik', RDOG. Er vindt een
zorg coördinatie lgezin 1 accentverschuiving plaats in
plan; het bestaande pakket, Ruimte
integrale vroeghulp; hiervoor ontstaat door stap A).
. MT
F Prenatale zorg en voorlichting De activiteiten in het kader ZHN: een deel van het pakket
wordt een basistaak RDOG. prenatale zorg worden basistaak waarvoor nu jaarlijks subsidie
RDOG. wordt toegekend wordt
Dit resulteert voor stevig basistaak. De omvang van de
ouderschap prenataal in taak in ZHN neemt toe.
door aande li'n van zor voor de MH: renatale zor is al een
25
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hele leeoijdsperiode - 9 maanden basistaak RDOG. De taak
tot 19 'aar. krim t licht.
G De kosten JGZ 0-4 jaar worden - ZHN: beperkt.
verdeeld door middel van een MH: een he|erdeele|ect.
bijdrage per kind 0-4 jaar. De Zie de bijlage voor een
overige kosten worden verdeeld berekening of raming van de
d.m.v. een BPI. bedra en er emeente.
1-1 De automatiseringskosten JGZ 0- Belangrijkste argument hie|oor is Een he|erdeele|ect m.b.t. de
4 en de kosten voor het digitaal dat de kosten redelijk ICT kosten in ZHN. Zie bijlage.
dossier JGZ worden opgenomen samenhangen met het aantal MH: een gering voordeel.
in de bijdrage JGZ in plaats van medewerkers en dat de huidige
apart afgerekend. Splitsing kosten JGZ 0-4 en JGZ
4-1 9 kunstmati uit akt,
7.3 On|ikkeling financiën JGZ 2013-2015 bij het voorgestelde scenario
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de financiéle consequenties van het voorgestelde scenario
gepresenteerd op basis van de cijfers 201 3.
Daarnaast zijn bezuinigingsafspraken gemaakt voor de periode 2014 - 2016. Deze zullen volgens
afspraak worden doorgevoerd.
Onderstaande tabel geeft een impressie van de kosten per 2015. De cijfers in de tabel houden geen
rekening met eventuele indexatie van de RDOG begroting.
Tabei 6.2 Vertalin voorstel naar een kost ri's voor het akket Jeu d ezondheidszor er 2015
Hollands Midden Nieuwe pakket Bezuiniging Bezuiniging Schatting 2015
Bi'dra e 2013 ri's eil 2013 2014 2015
JGZ 0-4 |239,55 per kind 0-4 - 6% / ..f14.37 f225,18 p kind 0-4
Maatwerk JGZ f38,73 per kind 0-4 - 10% zit al in |38.73 per kind 0-4
voorstel
Prenatale Zorg |6,96 per kind 0-4 - f6,96 per kind 0-4
Subtotaal JGZ 0-4 |286:37per kind 04 - é'2F0 87' p kind 0-4
Omgerekend naar gemiddelde BPI f12,74 - f12,06 bij
2013 = 33998 kinderen 0-4 in HM OngeWijzigd
2013 = 763712 inwoners in HM kindedal t.ov. 2013
JGZ 4-19 10,09 -0,12 6% /- f0,60 |9,37
Opvangen wegvallen subsidie BKK + 0,08 na 1 O 0,08
vanuit gem Leiden na % taakstelling
efficienc sla 10%
ICT kosten JGZ niet meer 60,55 - 0.55
verrekend via locaties
Subtotaal JGZ 4-19 10, 69 Q10, 00
Totaal PZJ nieuwe opzet E23,43 E 22-06
Gemiddelde BPI
Bezuiniging 201 5 betreft eëciencyvoordelen regionaal werken voor zover dat betrekking heeft op PZJ + 5%
'vri'vallende' bezuini in PZJ.
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Bijlage 1 Ge'|'ntegreerd overzicht aanvullende diensten
Onderstaande Iijst is opgesteld op basis van het aanbod 2013.
Vanwege het verschil in breedte van de opdracht van de gemeenten, worden sommige producten in
de subregio Zuid-Holland Noord als aanvullende dienst gezien, terwijl ze in Midden-Holland als
onderdeel van het basistakenpakket worden beschouwd.
Ook kan het voorkomen dat de omvang van enkele projecten in één subregio zodanig is dat deze
apad worden vermeld, maar dat de vergelijkbare activiteiten in de andere subrregio zijn
geadministreerd onder ''overige projecten''.
Aanvullende diensten GGD HM
Preventieve lo o edie
Diensten voor centra voor 'eu d en ezin coördinatoren, baliemedewerkers en afhandelin telefonie
CJG o voedbureau ZHN
CJG cursusbureau ZHN
Maatwerk JGZ 0-4 ZHN', in MH is dit een basistaak
Prenatale zor ZHN; in MH is dit een basistaak
Pro'ecten PZJ
Reizi ersvaccinaties
Groe svaccinaties
Forensische eneeskunde
Sociaal Medische Adviserin
Medisch adviseurscha en
Besmettin saccidenten
Pro'ecten AGZ
Steun unt huiseli'k eweld
Verslavin s reventie
Monitor OGGZ
Hara Gezondheidsbevorderin en OGGZ ZHN
Wi'k ericht ezondheidsbeleid Pro'ect Leiden Noord ezond en wel ZHN
Verslavin s reventie Katwi'k ZHN
Di itale sociale kaart ZHN
Pro'ecten OBG
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