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Z-12-14992 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3971  

B&W-besluit   07-05-2013 

Uitwisseling    

Raad    13-06-2013 

Agendanummer   14e 

 

Onderwerp:  

Begrotingswijziging 2013 en Ontwerpbegroting 2014 RDOG Hollands Midden 

 

 

Wij stellen voor:  

- RDOG Hollands Midden laten weten dat u kunt instemmen met de 

begrotingswijziging 2013. 

- RDOG Hollands Midden laten weten dat u kunt instemmen met de 

ontwerpbegroting 2014, met uitzondering van het opnemen van de jeugdzorg 

in het BPI vanaf 2015.   

 

 

Bestaand kader:  

- Wet publieke gezondheid (Wpg) 

- Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)  

- Gemeenschappelijke regeling RDOG HM 

 

Doelstelling:  

Verbeteren volksgezondheid 

 

 

Inleiding: 

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) is een 

gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert op het gebied van Openbare 

Gezondheidszorg door de GGD.   

 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG HM legt de ontwerpbegrotingswijziging 

2013 en de ontwerpbegroting 2014 aan u voor.  

 

Argumenten: 

1.1. Pilot extra contactmoment adolescenten 

Gemeente Hillegom heeft € 18.163,- budget gekregen voor het uitvoeren van het 

extra contactmoment voor jongeren van 14 tot 16 jaar. U bent hierover 

geïnformeerd op 22 november 2012. In de brief over de septembercirculaire 2012 

is de extra bijdrage voor het bevorderen van een gezonde leefstijl gereserveerd. 
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1.2. De verhoging van de BTW van 19% naar 21%. 

 

1.3. Onttrekking aan de algemene reserve van de RDOG HM om de 

integratiekosten jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar te dekken. 

 

2.1. Twee zienswijzen, die u op 14 maart 2013 heeft ingediend op het 

conceptprogramma 2014, hebben niet geleid tot wijzigingen van de 

ontwerpbegroting.   

“In afwachting van de uitkomsten van de scenariodiscussie over mogelijke 

bezuinigingen in de gemeente Hillegom, kunnen wij geen toezeggingen doen over 

de indexatie van 1,54%.” 

De meerderheid van de gemeenten heeft aangegeven de bezuiniging van 1,54% 

door te willen voeren. RDOG HM komt met een berekening over de consequenties 

voor de taken. 

 

“In de begroting en de rapportages zijn de financiën gekoppeld aan de 

beleidsdoelstellingen en activiteiten. Wij willen inzicht krijgen in de financiële 

positie van de RDOG.” 

Voor de ontwerpbegroting 2014 heeft deze zienswijze nog niet tot aanpassingen 

geleid. Voor de komende rapportages en begrotingen zal er op gelet worden. 

 

2.2 Uw zienswijze over de jeugdzorg is niet overgenomen in de 

ontwerpbegroting.  

“Geen financiële consequenties verbinden aan de mogelijke veranderingen in het 

takenpakket van de Jeugdgezondheidszorg in 2015.” 

Gemeente Hillegom neemt verschillende aanvullende diensten af bij RDOG HM, 

maar de zwangerschapsgymnastiek wordt verzorgd door Activite. Het voorstel 

zoals dat voorligt in de ontwerpbegroting is alle diensten op te nemen in het 

Bedrag Per Inwoner (BPI).  

Voor de komende transformatie van het Sociale Domein willen wij graag de keuze 

houden om voor de jeugdgezondheidszorg andere instanties dan de RDOG te 

kiezen. Wij willen voorstellen dat de aanvullende diensten een subsidie blijven en 

niet worden opgenomen in het basisbedrag. 

 

2.3 Hogere bijdrage aan de RDOG als gevolg van toenemend aantal inwoners in  

Hillegom. 

De bijdrage aan de RDOG HM wordt berekend op basis van een bedrag per 

inwoner (BPI). 

 

 2014 2013 2012 

Aantal inwoners 20.831 20.627 20.484 

Totale bijdrage € 587.015 € 580.862 € 561.401 
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Financiële dekking: 

De verhoging van de begroting 2013 met € 3.507,- is gedekt door de extra 

rijksbijdrage. 

 

De hogere bijdrage uit de ontwerpbegroting 2014 RDOG HM wordt opgenomen in de 

begroting 2014. 

 

Participatie: 

In het Witte Weekblad is aangekondigd dat de ontwerpbegroting twee weken ter 

inzage lag bij de gemeente. 

 

Urgentie: 

In de AB vergadering van 26 juni 2013 wordt de ontwerpbegroting vastgesteld.  

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brieven RDOG Hollands Midden dd 19-04-2013 inzake begrotingswijziging 2013 en ontwerpbegroting 2014 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 354 
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Nr.     3. Bestuur\3971 
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Onderwerp: 

Begrotingswijziging 2013 en Ontwerpbegroting 2014 RDOG Hollands Midden 

 

 

De  Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit:  

1. RDOG Hollands Midden laten weten dat u kunt instemmen met de 

begrotingswijziging 2013. 

2. RDOG Hollands Midden laten weten dat u kunt instemmen met de 

ontwerpbegroting 2014, met uitzondering van het opnemen van de jeugdzorg 

in het BPI vanaf 2015.   

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 juni 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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