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 Aan de gemeenteraden van de gemeenten ---------
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 RDOG
 Hollands Midden
 Regionale
 Dienst
 Openbare
 Gezondheidszorg
 Geachte Raad,
 Bij dezen ontvangt u de on|erpbegroting 2012 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
 Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Deze begroting is opgesteld op basis van de, door het
 Algemeen Bestuur op 30 maart jongstleden vastgestelde Veran|oording taakstellingsopdracht
 2012-2017.
 Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende
 zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betre#ende de on|erpbegroting 2012 kenbaar te
 maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de de|nitieve
 begroting 2012 die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 29 juni 201 1 zal worden
 aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar zo mogelijk voor 9 juni 201 1 schri|elijk te doen
 toekomen.
 Met vriendelijke groet
 J. .M. de Gouw
 Secretaris
 cc. per e-mail:
 AB-leden
 Ambtenaren Volksgezondheid en
 Financiële ambtenaren van de deelnemende gemeenten
 ,.**'''*. rry) De RDOG Hollands Midden bestaat uit
 ))q E
 zê $ f : :(
 j j (LLLL ?, de GGD Hollands Midden, Postadres
 . i i E : . . . |E |ë
 *4t%. à, j g. gjjop LP
 %, ..ô LLL z de RAD Hollands Mirlden en Pos tbus 12 1
 ( ' t, i ti , ,.4 , : o
 Hollands Midden uososnwxosslooEx tt.u: ,,,L.;ö v het GHoa-bureau Hollands Midden 2300 AC Leiden
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colofon
 Auteurts): directie en leidinggevenden van de RDOG HM
 Datum:
 Uitgever:
 april 2011
 RDOG Hollands Midden
 Postbus 121
 2300 AC Leiden
 Bestellen: RDOG Hollands Midden, tel. (071 ) 516 33 04
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Inhoudsopgave
 Sectorbegroting 2012 RAD Hollands Midden, programma Ambulancezorg
 t.b.v. NZa en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt
 integraal onderdeel ult van de begroting 2012 van de RDOG Flollands Midden
 en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook
 deze sectorbegroting.
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Inleiding
 Voor u ligt de ontwerpbegroting 2012 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.
 Bestuur en organisatie van de RDOG HM hebben zich afgelopen periode intensief bezig gehouden
 met de vraag hoe de RDOG HM de komende jaren een taakstelling kan realiseren, die nodig is
 vanwege de bezuinigingen waarmee de gemeenten worden geconfronteerd.
 In deze begroting zijn de uitkomsten van de Verantwoording taakstellingsopdracht 2012-2017 ter zake
 van de GGD-sectoren voor het jaar 2012 verwerkt. In deze verantwoording zijn ook een indicatieve
 meerjarenbegrotingen tot en met het jaar 2017 voor beide subregio's opgenomen. Deze indicatieve
 meerjarenbegrotingen zijn eveneens in deze begroting vefwerkt en wel conform de vereisten van het
 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) tot en met het jaar 2015. De
 daarin opgenomen bezuinigingen voor de jaren na 2012 zullen eventueel worden bijgesteld naar
 aanleiding van de discussie in een themabijeenkomst, welke eind september, begin oktober van dit
 jaar door de RDOG Hollands Mldden zal worden georganiseerd en op basls van de reacties van
 gemeenten op de taakstellingsvoorstellen. Die reacties worden besproken in de vergadering van
 bestuurscommissies en Algemeen bestuur van 7 december 2011.
 Ook aan de sectoren GHOR en RAD zijn taakstellingen opgelegd, welke zijn verwerkt in de
 programmabegrotingen Veiligheid en zorg en Ambulancezorg.
 Deze begroting en het programmaplan bieden dan ook een uitdagende opdracht voor directie en
 medewerkers van de RDOG HM, waarmee deze graag aan de slag gaan ten behoeve van een
 adequate en doelmatige openbare gezondheidszorg in de regio Hollands Midden.
 J.M.M. de Gouw,
 algemeen directeur
 5
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Beleidsbegroting
 Algemeen
 De beleidsbegroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Veran|oording provincies en
 gemeenten (BBV) uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. In adikel 8 van dit besluit wordt
 aangegeven dat het programmaplan per programma de volgende onderdelen dient te bevatten:
 . De doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten.
 . De wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken.
 * De raming van baten en Iasten.
 In het programmaplan worden de doelstelling en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt de
 doelstelling te bereiken aangegeven. Ten slotte wordt de raming van baten en lasten weergegeven,
 welke nader wordt uitgewerkt in de Financiële begroting.
 Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM heeft op 30 maad 2011 de Veran|oording
 taakstellingsopdracht 2012-2017 vastgesteld, waarin de financiële uitgangspunten voor het
 programma Openbare gezondheidszorg zijn opgenomen. Deze veran|oording is verwerkt in deze
 begroting.
 Programmaplan
 1. Programma's en hun snanciering en besluiworming
 De RDOG HM kent drie sectoren die ieder een eigen programma hebben:
 1. Het programma veiligheid en zorg wordt verzorgd door de sector geneeskundige hulp bij
 ongevallen en rampen (GHOR), bestaande uit het GHoR-bureau. Dit programma bereikt
 gemeenten 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 vervolgens door middel van een dienstverleningsovereenkomst
 opgedragen aan de RDOG HM. Het budget dat hiervoor beschikbaar is wordt eveneens bepaald
 door het Algemeen Bestuur van de GR Veiligheidsregio Hollands Midden. In de begroting van de
 RDOG FIM 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 HM wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht.
 11. Het programma ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de sector Subregionale
 Ambulancedienst (RAD). De kosten dit programma worden gefinancierd door zorgverzekeraars op
 basis van richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Via de begroting van de RDOG HM
 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 gehele regio een gelijke bijdrage per inwoner in rekening gebracht, voor het
 subregionale programmadeel geldt dit voor iedere gemeente in de beide subregio's.
 2. Organisatie, strategische koers en middelen
 Organisatieon|ikkeling
 Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2010 een aantal besluiten genomen ter zake van het
 onderwerp 'regionaal werken' van de GGD-sectoren. Dit heeft op 30 maart 201 1 zijn vervolg gekregen
 met de instemming van het Algemeen Bestuur op 30 maaft jongstleden met betrekking tot de
 Projectagenda regionaal werken 2015. In deze agenda zijn de activiteiten opgenomen om te komen
 tot overeenstemming van de werkelijkheid en formele structuur per 1 januari 2015.
 Daarnaast zullen de bezuinigingen hun weerslag hebben op de organisatie.
 6
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Strategische koers
 De RDOG HM is een gemeenschappelijke regeling van de 25 gemeenten In de regio Hollands
 Midden. De basis voor de sector GGD is de Wet Publieke Gezondheidszorg, die per 1 december
 2008 de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheidï de Infectieziektewet en de Quarantainewet
 vervangt. In deze WPG is aangegeven op welke gebieden de gemeente taken en
 veran|oordelijkheden heeft. Artikel 5 stelt dat de gemeente ten behoeve van de uitvoering van deze
 taken een gemeentelijke gezondheidsdienst moet inrichten en in stand moet houden. Daarnaast
 worden er taken voor de GGD benoemd in het Besluit tattoo- en piercingshops en in de Wet op de
 Kinderopvang.
 1. De kern van de strategische koers van de sector GGD is derhalve het aansluiten bij het beleid van
 gemeenten op het gebied van volksgezondheid en welzijn, het uitvoeren van een aantal taken op
 dit gebied en het bijdragen aan de realisatîe van integraal beleid op gemeentelijk niveau;
 2. Daarnaast biedt een gemeenschappelijke regeling met expedise op het gebied van
 volksgezondheld en publieke gezondheidszorg de mogelijkheid aanvullende diensten voor
 meerdere gemeenten op dezelfde wijze uit te voeren.
 3. Een derde strategische aspect betreft het organiseren van samenhang op intergemeentelijk niveau
 tussen de openbare gezondheidszorg en andere gemeenschappelijke beleidsterreinen, onder
 andere met prestatievelden uit de WMO zoals OGGZ, verslavingszorg, maatschappelijke
 opvang|vrouwenopvang, GGz-preventie en het prestatieveld jeugd (met als vijf taakgebieden
 informatie en advies, signalering van problemen, toegang tot het hulpaanbod, Iicht-pedagogische
 ondersteuning en zorgcoördinatie).
 4. Ten vierde zijn er enkele Iandelijke ontwikkelingen die een strategische anticipatie vragen. In de
 nieuwe WPG wordt meer uitgegaan van medebewind. In de praktijk van de GGD betekent dit de
 implementatie van enkele Iandelijke richtlijnen (draaiboeken infectieziektebestrijding, volgen van
 Iandelijke registraties), een regisserende rol van enkele centra binnen het RIVM en de vorming van
 vijf tot zeven bovenregionale samenwerkingsverbanden. Het AB ziet deze ontwikkeling als een
 versterking van de kwaliteit van het functioneren van de RDOG HM. Het operationeel functioneren
 in een groter verband Ievert betere garanties voor kwaliteit en continu'l'teit en zal dan ook
 bevorderd worden, mits het de bestuurlijke autonomie van de RDOG HM niet aantast.
 5. Ten vijfde is de integratie van de sectoren binnen één organisatie van groot belang. Het
 ontwikkelen van de meerwaarde van deze integratie is een belangrijk issue in de komende jaren.
 De Wet op de Veillgheidsregio stipuleert het belang van één hechte organisatie voor de
 geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (witte kolom'), naar analogie van
 brandweer en politie. Van die hechte organisatle maken vele zorginstellingen deel uit.
 6. Ten slotte is eerder in dit programma al aangestipt dat we een toenemend aantal onde|erpen op
 het raakvlak van veiligheid en zorg zien, zoals huiselijk geweld, alcoholmatigingsbeleid,
 kindermishandeling en veelplegersbeleid. Deze onde|erpen vergen een integrale benadering
 vanuit de Veiligheidsregio en de RDOG HM. Dat zal komendejaren worden vormgegeven.
 Langs deze zes lijnen zal de strategische koers van de RDOG HM de komende jaren uitgebouwd
 worden. In het inhoudelijke deel van het conceptprogramma wordt deze strategische koers nader
 uitgewerkt.
 Middelen
 Programma Veiligheid en zorg
 In de begroting 2012 en de bijbehorende meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een
 Ioonkostenstijging van 2,0 % en een stijging van de materiële lasten met 2,0 %. Daarnaast vergoedt
 de Veiligheidsregio Fiollands Midden over 2012 tot en met 2014 het project Informatievoorziening
 ketenpadners ad f 20.000,- per jaar. Hiedegenover is een taakstelling opgenomen.
 Programma Ambulancezorg
 Mooç de baten en Iasten van dit programma worden de Ioonkosten gebaseerd op de nieuwe Cao
 Ambulancezorg en de materiële kosten worden verhoogd met 1,0 %. De door de Minister eenzijdig
 opgelegde taakstelling. Deze taakstelling is ve|erkt in deze begroting.
 Programma Openbare gezondheidszorg
 In deze begroting zijn de uitkomsten van de Verantwoording taakstellingsopdracht 2012-2017 ter zake
 van de GGD-sectoren voor het jaar 2012 en de meerjarenbegroting tot en met 2015 venverkt.
 7
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3. De drie programma's
 Veiligheid en zorg
 De GHoR-taken behoren tot de beleidsverantwoording van de gemeenschappelijke regeling
 Veiligheidsregio Hollands Midden. De uitvoering van de GHoR-taken is door een
 dienstverleningsovereenkomst bij de RDOG Hollands Midden ondergebracht. De GHOR Hollands
 Midden vormt daardoor het scharnierpunt tussen veiligheid en zorg.
 De GHOR is ingevolge de Wet op Veiligheidsregio's belast met de coördinatîe, aansturing en regie
 van de geneeskundige hulpverlening en met de advlsering van andere overheden en organisaties op
 het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.
 Speerpunten voor 2012:
 @ Uitvoeren van de gewijzigde taak en veran|oordelijkheden in de drie deelprocessen van de
 GFIOR.
 * Advisering risicobeheersing, met name advisering gebouwde omgeving en advisering aan
 gemeenten voor vergunningverlening aan evenementen.
 . Informatiemanagement gericht op het aanleveren en beheren van consistente integere en
 actuele informatie tijdens crises, rampen en grootschalige incidenten. De GHOR is daarbij de
 toegangspood voor de ketenpadners naar haar multidisciplinaire pa/ners. In 201 1 start de GHOR
 een project gericht op een digitaal en interactief informatiesysteem om vanaf 2012 interactief
 samen te werken met en tussen padners. De projectkosten bedragen |20.000 per jaar in 2012 -
 2014. De |nanciering er-van wordt ten Iaste gebracht van de resewepositie van de GHOR.
 . Zorgcontinu'l'teit gericht op het behoud van de continu'l'teit van de zorg bij en tussen
 zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren tijdens crises, rampen en grootschalige
 incidenten. De GHOR heeft een regiefunctie en maakt afspraken hierover met partners in de
 geneeskundige keten.
 . Opleiden, trainen en oefenen voor het verkrijgen en het behouden van vakbekwaamheid van
 operationele functionarissen van de GFIOR.
 8
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Raming van baten en lasten
 Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma ïveiligheid en zorg' kort
 weergegeven. Voor de nadere invulling daan/an wordt vefwezen naar de Financiële begroting,
 alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting.
 Meerjarenbegroting programma Veiligheid en zorg (x f 1000)
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 i ) In Je organïsatielosten )ù1 1 Is i à0.00O,- opgenomen voor Je eenmalige kosten van de
 overgang naar een nieuwe IcT-leverancier, Deze kosten worden volledig vergoed uit de
 hiervoor ingestelde bestemmingsresewe bij de Veiligheidsregio Hollands Midden;
 Ten opzichte van 2011 zijn de Iasten verlaagd, daar de kosten van de GMK nu rechtstreeks
 door de Veiligheidsregio Hollands Midden op het betre|ende programma worden geboekt;
 De organisatiekosten zijn in de jaren 2012 tot en met 2014 verhoogd met f 20.000,- voor het
 project informatievoorziening ketenpadners'
 De factuur voor de bijdrage door de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt verhoogd met
 19 O/o Omzetbelasting (BTW).
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Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 61

Z-11-08973   1.1 Post In - 16311



Ambulancezorg
 |el Ambulancezorg
 Met de komst van Minister Schippers van VWS in 2010, heeft de Wet Ambulancezorg een nieuwe
 wending genomen. De Minister voelde zich hiertoe verplicht door de uitspraak van de Raad van State
 en het Europese Hof over de wijze waarop haar voorganger aan de aanvankelijk voorgenomen
 openbare aanbesteding vorm had gegeven, Ook de discussie rond de meldkamers Ambulancezorg
 (MKA's), over het terugbrengen van het aantal MI<A's, heeft er toe bijgedragen dat geen vergunning
 voor onbepaalde tijd wordt afgegeven.
 De taakstelling die de ambulancesector voor de jaren 2011 t/m 201 3 met het Ministerie van VWS
 onder bewindvoering van het vorige Kabinet was overeengekomen was verbonden aan een directe
 gunning. Op 16 november heeft de Minister de taakstelling eenzijdig aan de ambulancesector
 opgelegd, uitgaande van de gemaakte productieafspraken (rittenaantallen) in 2010. De taakstelling
 behelst een koding op het beschikbare budget m t ingang van 1 januari 201 1 , gedurende drie jaar
 T
 van 0,5% in 201 1, 1 ,0% in 2012 en 1,5% in 2013.
 Het aantal ritten in 2010 geldt als norm voor het vaststellen van het budget voor de jaren 201 1 t/m
 2013. Als gevolg van het uitblijven van de gebruikelijke stijging van 3 O.4 van de rittenaantallen over
 2010 zal het hieraan verbonden budget afnemen.
 De financiering van het programma vindt plaats in het kader van de zorgverzekering. Nadat afgelopen
 jaren de financiering, van vooral de kosten van de overgangsregeling FLO, een heikel punt is
 geweest, is de financiering van de FLO voor de komende jaren grotendeels geregeld. De RAD HM
 blijft voor 5% veran|oordelijk voor de bekostiging van de FLO.
 In deze begroting is uitgegaan van de sluiting van de Landelijke Meldkamer Ambulancezorg (LMAZ).
 Vanaf 2012 Ievert de RAD HM geen personeel meer voor de LMM en zullen de hieruit voortvloeiende
 inkomsten komen te vervallen.
 Begin februari 201 1 heeft Minister Schippers bekend gemaakt dat zij per 1 januari 2012 een tijdelijke
 WA'I wil doo|oeren. Een ambitieuze planning. Zittende partijen, waaronder onze regio, krijgen hierin
 voor de komende 5 jaar het recht om ambulancezorg te verrichten.
 Wat na verloop van de sjaar met de vergunningen gebeurt! blijft nog open. De onzekerheden voor de
 toekomst zijn dus nog steeds niet volledig weggenomen.
 Spreiding en beschikbaarheid
 Het programma 'ambulancezorg' is weergegeven in het Regionaal Ambulanceplan 2007 - 201 1 . Kern
 van dit programma is een goede spreiding van ambulancevoorzieningen in de regio, het aantal
 beschlkbare ambulances en de verdeling van de beschikbare ambulances over dagdelen en soort
 dagen. Dit geheel wordt zorgvuldig gemonitord, waardoor met de beschikbare middelen optimale zorg
 wordt geleverd, blijkend uit de goede resultaten in de presentatie van de landelijke cijfers vanuit de
 Ambulancezorg (Ambulance inzicht 2009). De RAD Hollands Midden bekleedt met haar prestaties al
 jaren een positie in de top.
 Waar de aanrijdtijd onder druk staat worden aanvullende maatregelen genomen, zoals burenhulp met
 andere ambulanceregio's en het toerusten van brandweer First-Responder eenheden en
 politiefunctionarissen met kennis en vaardigheden omtrent levensreddende handelingen en in het
 bijzonder wat betreft AED-apparatuur.
 Besteld vervoer staat nog steeds onder druk, omdat alle eventualiteiten in het spoedvewoer
 uiteindelijk hun repercussies hebben in het besteld vervoer. In overleg met de meldkamer en
 zorginstellingen wordt getracht het besteld vervoer zoveel mogelijk planmatig te laten plaatsvinden.
 1 zie: aanwijzing Minister van VWS inzake esiciëntietaakstelling Ambulancezorg en tekst convenant
 AZN met VWS met betrekking tot de implementatie van de WAZ, d.d. 16 november 2010.
 Gepubliceerd in de Staatscourant op 26 november 2010 onder nr. 18589.
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Raming van baten en lasten
 Onderstaand wordt de raming van baten en Iasten van het programma ''ambulancezorg' kor't
 weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt vefwezen naar de Financiële begroting,
 alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting van de sector RAD.
 Meerjarenbegroting programma Ambulancezorg (x f 1.000)
 Eèt|l. )'|.'|' |'|' E| ||; |.||7''''||è|'|..|à'|'|' |||;' |'|''|. '|k |'|||| '''|''lE.'',|E).|,|. '.)|y.||!| ||iè'!.7ë|i)E| |û||||||||tï|.!E.'| L|||. |ê|'|(|E(|;)||||. |.. |||;|i.E|q E'.è||y'y.||. ,,j.(|. |(||||'i.)y.y'.'|. ''||j |,..|)y|r|Të|)|? |j|)||||. ||a|. |||y| j||,||||||||||||||..i..| ||||||)|||.|j?||.|t.||.|q.|. Eï|lj't
 .....| .. . . . . -... . . ..... .. . ... .. . . . ):. ) .. . . ï L ((lp|t| à.|.L| |i.?|. ï|ïLtk|.- || é.|'( ||ï:.ï...| |.|à |||?|,... t ë. . ......i. ï|.|.. |:j g ,;.|.|.|. . ... .|1 ...ç...|.,ï |< t |LLè|?.jï| r . | .. . |).. |. . .à;.:?.é|:. |..é ||.j.|- ..| ,j)j|t? . |ùk f|..|f.|.. t. . .t .. ï
 Storting/ onttrekking resefves 0 O 0 0 0 O
 E)|):'|-|' '' |''|'|| |||:'EE''||.'.5 |':||||''|||'|'::|>'E''|'EE.:|||:||jè| |||| ||LL/|,|||||b3||||ï.Lï|.àï|. :E|'||||| |||i ||||.q:|.||||.Eë|:|E|||||. |j|(|:|.(ë)|. |''|.'ï):'.'| L|||.|||||ï||..|||||L;|||;.|' |||||q.q || .||||ï|. |j||||| |@/|'|.||| ||l.'jj|||i:lE| |j|||)|q(| |(||||,||.|||||.||||L.'L.Lï | .|||... |:|||(|y|,:|||||(||.rrk||y|'.;|k|
 |E ; |' . . : .:.' .' . . .' .' . .' . . . . . . .' . .' . .,. .. .. .' . .' ..' .' ï' :' . .' . ..... .' . .' . .. .. .' . . :' ' .. .. .. . . .' ..' .' .' .. . . .. ..' . .' . .. ...' ,...' . ... .. ...' ;. .' . .' . . . é : . (. .' . |' . E . i |: .: |. . .' ;ë. ':' . . . | t' . . . . |' . |' . |: (|||:|* )' |' ||).,|; . |. . ë . '' . ;' . |' : . |.'.. . . : : . .' . .' . .,: .' : i ;. . . . . : . |. . ;' (' j,i ; : . . .' |' . . . ;|: . ë . . . é|r : .' .. ' . . . ::|:' ...' .' .' .
.' ï.. :. :' ..' ;' |' . k' . . : r |' : :' . . . ))' ;. ||' . ?' ::' . |. .' r' |' |i . . . . . ;' . ;' j| ;. . . . |. . . . :' .:|||' . ),' '.;| :: ' . . . . . ;' E ï:' ï' . |E j: |' : . ||'.' E |' . (' . . : : E . ' . |' . . |5 ' i : |.. . t,' |' . . . . .' |! . . ... . . . .' : |. .' . .' ). . ïk, . r' ë )' . |i|'|. ?|' E F' ,' , : |. :j. r' . |p:. . ,' ï' te . y' ë . y' . . |q Lç |. . | |E (: ï, .' .' . .' . . . . :|.'. ,. ,. . |. ' ;' ë . . E . |' ,' . . '.' ;|'! :
|: .! . r: . . . . . :)' : . E . |' . : . ;' ! . .' . . . . . . . . . |'
 i) éegroilng )0i 1, fnclusief kosten overgangsregellng iift-t);
 2) Betreft kassiersfunctie t.b.v. de Meldkamer Ambulancezorg. Onder de baten is hetzelfde
 bedrag hiervoor opgenomen. In het programmajaawerslag is deze post niet opgenomen, Ook
 de daar tegenover staande baten zijn daarin niet meegenomen'
 De Iasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector GHOR (2012: f 291.000 -)
 en GGD-sectoren (2012.. f 35,000,-). Deze lasten zijn respectievelijk in het programma
 Veiligheid en Zorg en het programma Openbare Gezondheidszorg opgenomen.
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Openbare gezondheidszorg
 Op basis van de opdracht van het Algemeen Bestuur om te komen tot een Plan van aanpak
 taakstelling RDOG HM heeft de directie een aantal scenario's ontwikkeld die kunnen Ieiden naar een
 bezuiniging van 5, 10 of 15 OA. Deze scenario's zijn uitgewerkt in de Verantwoording
 taakstellingsopdracht 2012-2017. Onderstaand wordt kod weergegeven wat de organisatie daarvoor
 heeft gedaan, wat de consequenties daarvan zijn en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. De
 conclusies en de uitwerking op de Bijdrage per inwoner (BPI) voor de drie GGD-sectoren zijn per
 subregio weergegeven in paragraaf 4 Contouren van de begroting 2012.
 Keuzes in het kader van de taakstelling
 De organisatie heeft afgelopen jaar alle producten beschreven en consciëntieus de maatschappelijke
 effecten aangegeven van het stoppen met of verminderen van de omvang van die producten.
 Vervolgens zijn alle producten Iangs acht criteria gelegd. Dit heeft geleid tot een |eedeling tussen (1)
 producten, waafvan de kosten niet verminderd kunnen worden, zonder dat sprake is van
 onaanvaardbare risico's en consequenties en (2) producten, waafvan de kosten verminderd kunnen
 worden zonder dat de consequenties daawan volledig onaanvaardbaar zijn. Die kostenvermindering
 vanuit Bpl-optiek kan plaatsvinden door met het product te stoppen, de omvang van het product te
 verminderen het product als aanvullende dienst aan te bieden, andersoodige financiering te
 !
 realiseren (bljvoorbeeld eigen bijdrage), het product op andere wijze uit te voeren of combinaties van
 deze maatregelen'.
 Op grond hiervan zijn door de organisatie posterioriteiten vastgesteld, die in hun maximale omvang
 een kostenreductie van 15% zouden moeten geven. Nadat alle producten langs de criteria zijn
 gelegd, blijkt dat 15% bezuinigingen voor ieder van de drie sectoren onaanvaardbare consequenties
 heeft. Op grond hie|an heeft het bestuur per sector 'a|appunten' bepaald. Dit afkappunt is het
 percentage kostenbesparing dat kan worden bereikt zonder dat sprake is van onaanvaardbare
 consequenties. Dit neemt uiteraard niet weg dat er in deze situatie wel sprake is van negatieve tot
 sterk negatieve consequenties van het doorvoeren van de taakstelling, maar deze negatieve
 consequenties worden niet als onaanvaardbaar gezien, afgezet tegen de financiële taakstelling
 waal-voor gemeenten zich geplaatst zlen.
 Ten aanzien van de sector Algemene Gezondheidszorg constateed het bestuur dat het afkappunt
 Iigt bij een kostenvermindering van 5%. De producten binnen deze sector zijn landelijk strak
 geprotocolleerd en een kostenvermindering roept direct een reactie op van de inspectie of zorgt voor
 een groter risico op de versprelding van algemene infectieziekten, TBC en SOA's en voor grotere
 gezondheidsrisico's door bedreigingen in het milieu. De inspanningen van de GGD in het kader van
 de nieuwe griep, Q-koorts, gewasbestrijdingsmiddelen, boktorren in Boskoop en de gevolgen van de
 brand in Moerdijk liggen nog vers in het geheugen. Niet-adequaat optreden in dergelijke situaties Ieidt
 tot onaanvaardbare risico's.
 Ten aanzien van de sector Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering constateed het
 bestuur dat voor de subregio Zuid-Holland Noord het afkappunt op 8% Iigt en voor de reglo Midden-
 Holland op 10%. In de subregio Zuid-Holland Noord wordt een deel van de korting gerealiseerd door
 het verminderen van de inzet voor de digitale sociale kaad. Dit betekent niet dat de sociale kaart in
 zijn geheel verdwijnt, maar dat de database op andere wijze wordt beheerd en gevuld, onder andere
 door de sector PZJ (t.b.v. de virtuele Centra voor Jeugd en Gezin) en de sector GHOR (t.b.v,
 GHOR4all) en door een intensieve samenwerking met MEE Zuid-Holland Noord. In de subregio
 Midden-Holland wordt de korting gerealiseerd door het schrappen van de interne producten
 Calamiteitenteam en GROP/OTO en de taken digitale publieksinformatie en advisering publieke
 gezondheidszorg. Daarnaast door het beperken van de uitvoering van gezondheidsbevordering 18-
 plus en epidemiologie.
 Het bestuur constateed dat het schrappen/beperken op deze taken substantiële negatieve esecten
 heeft. Klanten hebben moeilijker toegang tot informatie m.b.t. gezond Ieven', netwerken op het gebied
 van gezondheidsbevordering verschrompelen, de ondersteuning op het gebied van
 gezondheidsbeleid wordt geminimaliseerd en data, die nodig zijn voor lokaal beleid en geen deel
 uitmaken van de wettelijke minimum-set van de gezondheidsenquête, zijn niet meer beschikbaar.
 Positieve trends die afgelopen jaren zijn ingezet ten aanzien van minder roken, minder alcoholgebruik
 en minder overgewicht komen onder druk te staan. lndien deze trends daadwerkelijk terug buigen',
 zal de inspectie nader onderzoek doen met als vraag of gemeenten in onze regio voldoende
 interventies inzetten om deze trends te keren.
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Ten aanzien van de sector Publieke Zorg voor de Jeugd is eerder in dit memo al opgemerkt dat
 een kostenvermindering gerealiseerd kan worden met ingang van het jaar 2015. De bezuiniging op de
 het deel JGZ 4-19 jaar van de sector PZJ Zuid-Holland Noord, waartoe de bestuurscommissie in 2010
 besloten heeft, wordt in 2013 en 2014 al gerealiseerd. Wel heeft de sector de opdracht om met ingang
 van 201 1 per jaar f 550.000,- aan eficienc|oordeel te realiseren, om de frictiekosten in de periode
 201 1 - 2014 terug te kunnen verdienen.
 Aangezien de inhoudelijke besluitvorming zich pas richt op de periode 2015 - 2017 en voorafgaand
 aan deze periode nog de nodige on|ikkelingen hun beslag zullen krijgen (realisatie CJG's,
 besluitvorming over organisatie jeugdzorg, harmonisatie tot regionale producten, stroomlijning nieuwe
 organisatie met emciency-opdracht) wordt in deze begroting niet uitgebreid op deze periode ingegaan.
 Wel is voor de harmonisatie-discussie van belang dat er momenteel vooral verschillen zijn in de aard
 van de financiering van de verschillende producten en de huisvestings- en automatiseringskosten.
 Logopedie en maatwerk JGZ 0-4 jaar zijn in Midden-Holland basistaak en in Zuid-Holland Noord een
 aanvullende dienst. Dit verschil betekent dat in de subregio Midden-Holland de BPI verlaagd kan
 worden door basistaken deels om te zetten in een aanvullende dienst. Het voorstel van het bestuur is
 om dit voor de taak Iogopedie te doen vanaf 2013. Dit opent ook de mogelijkheid om andere middelen
 in te zetten voor de uitvoering van deze taak.
 Als dit verschil buiten beschouwing wordt gelaten, kenmerkt de sector zich door een relatief groot
 aandeel van taken, die strak gestructureerd zijn en wettelijk verplicht. Dit geldt voor alle
 contactmomenten en periodieke gezondheidsonderzoeken, Bezuinigingen daarop zijn niet mogelijk.
 lntegendeel, Iandelijk wordt er zelfs gesproken over een extra contactmoment op l6-jarige leeftijd en
 over het uitbreiden van sommige screeningsactiviteiten binnen de huidige contactmomenten. Tevens
 heeft de inspectie aangekondigd secuur toe te zien op het uitvoeren van het basistakenpakket JGZ.
 De overige werkzaamheden binnen deze sector zijn enerzijds het bevorderen van gezond gedrag bij
 klnderen en jongeren en anderzijds het signaleren, monitoren en aanpakken van
 gezondheidsbedreigingen (pesten, sociale, emotionele, seksuele en fysieke kindermishandeling,
 huiselijk geweld, verslavingsproblematiek en psychiatrische handicaps bij de ouders,
 maatschappelijke problemen in het gezin, etc-). Bezuinigingen van 5- 15% op de totale BPI zorgen
 dan al snel voor een zeer sterke reductie van deze activiteiten, waardoor het bevorderen van gezond
 gedrag in deze essentiële periode van het Ieven (beginnen met spoden en bewegen, aanleren van
 gezonde voedingsgewoontes, afzien van roken en alcoholgebruik) wordt beperkt en de aanpak van
 gezondheidsbedreigingen minder effectief wordt, ook door het niet kunnen onderhouden van de
 beleidsnetwerken op dit gebied (afspraken met jeugdzorg, ggz, gemeenten, maatschappelijk werk,
 politie, etc. over een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak In risicosituaties). Een feitelijke reductie
 van 6% (inclusief e|iciencymaatregelen) wordt mogelijk gezien voor de sector PZJ Zuid-Holland
 Noord, voor de sector PZJ Midden-Holland is het maximum sterk afhankelijk van de mate, waarin
 basistaken worden omgezet in aanvullende diensten.
 Toekomstbestendizheid
 De huidige meerjarenbegrotingen van gemeenten en GGD strekken zich uit tot 2014. In deze periode
 tekenen zich echter enkele ontwikkelingen af, waarbij de GGD betrokken is. De belangrijkste
 ontwikkeling is de decentralisatie van rijks- en provinciale taken naar de gemeenten (eugdzorg,
 AWBZ), waardoor op het niveau van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden een
 ge'l'ntegreerd beleid kan worden gevoerd op de gebieden zorg, welzijn, jeugdbeleid, onderwijs en
 veiligheid. De besluitvorming over de bestuurlijke en organisatorische vormgeving van deze taken
 moet nog plaatsvinden, maar de integratiegedachte achter de decentralisatie zal zeker terug dienen te
 komen in een ge'l'ntegreerde bestuurlijke en uitvoeringspraktijk. In haar vergadering van 30 maart
 201 1 heeft het bestuur van de GGD slechts summier van gedachten gewisseld over deze
 ontwikkeling, aangezien het prerogatief van deze discussie bij gemeenten Iigt, maar de GGD lijkt in
 ieder geval een betrokken partij.
 13

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 61

Z-11-08973   1.1 Post In - 16311



Raming van baten en lasten
 Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg
 kod weergegeven. Voor de nadere invulling daafvan wordt ve|ezen naar de Financiële begroting,
 alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting.
 Meerjarenbegroting programma Openbare Gezondheidszorg (x f 1.000)
 De baten en Iasten 2010 zijn lager daar eerst per 1 januari 201 1 de JGZ 0-4 in de
 subregio ZHN in de RDOG HM is ge'l'ntegreerd. De baten en lasten daarvan zijn in de
 begrotingswijziging 201 1 meegenomen. Het positieve resultaat 2010 is voornamelijk
 veroorzaakt door vedraging in de implementatie DD JGZ in beide subregio's en incidentele
 baten en lasten;
 De baten en Iasten zijn ten opzichte van de begroting 2011 na wijziging Iager door een
 verwachte vermindering van aanvullende diensten;
 De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector RAD (2012: f 1 34.000-). Deze
 Iasten zijn in het programma Ambulancezorg opgenomen. Ook de doorbelasting aan de sector
 GHOR (f 22.000,-) is hier niet opgenomen, maar bij het programma Veiligheid en zorg.
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4. Contouren van de begroting 2012
 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
 ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
 Op 30 maart 201 1 is de Verantwoording taakstellingsopdracht 2012-2017 aan het Algemeen Bestuur
 voorgelegd. De conclusies die daarin zijn geformuleerd zijn door het Algemeen Bestuur
 overgenomen. De belangrijkste daarvan worden onderstaand weergegeven:
 De maximale scenario's van 5, 10 en 15% van de BPI bezuinigen in de periode 2012 - 2014 kunnen
 niet worden gerealiseerd om de volgende redenen:
 * Een deel van de BPI kan niet worden beïnvloed door de GGD en dient dan ook buiten de
 taakstelling te blijven;
 Een taakstelllng voor de sector PZJ kan pas worden geëfectueerd in de periode 2015 - 201 7,
 omdat in de periode 2011 - 2014 een bedrag van f 2,3 miljoen euro aan frictiekosten moet
 worden inverdiend,'
 . De maatschappelijke effecten van 15% bezuinigen zijn voor alle drie de sectoren
 onaanvaardbaar. Het bestuur stelt a|appunten voor op een ander percentage.
 Het bestuur ziet wel mogelijkheden om de kosten te beperken:
 1. Door regionaal werken wordt een besparing bereikt van circa f 350.000,- per 1 januari 201 5*,
 2. De sector PZJ realiseed een e|iciencykoding van ç 550.000,- per jaar, die vanaf 2015
 daadwerkelijk kan worden ingeboekt (circa 3,5% van BPI sector PZJ);
 3. De sector AGZ kan 5% bezuinigen, maar bereikt daarmee de bodem;
 4. De sector OBG kan 8 - 10% bezuinigen, maar de consequentie hiervan is dat de
 infrastructuur voor gezondheidsbevordering, lokaal gezondheidsbeleid, publieksvoorlichting
 en dataverzameling verschrompelt'
 5. De sector PZJ kan, inclusief de esiciencykoting (3,5%) en haar 'aandeel' in de besparingen
 van regionaal werken (1 ,3%) vanaf 2015 6 % daadwerkelijk besparen op kosten. Daarnaast
 kunnen in Midden-Holland enkele producten (deels) als aanvullende dienst worden
 aangeboden, waardoor de BPI wordt geharmonlseerd en Iager wordt, zonder dat evenwel de
 kosten met een gelijk bedrag verminderen. Deze omzetting zal voor een belangrijk deel met
 ingang van 2013 gerealiseerd worden. Rekening moet worden gehouden met frictiekosten.
 Voor de begroting 2012 leidt dit tot het voornemen:
 A. Voor de regio Zuid-Holland Noord de oorspronkelijke bezuinigingsopdracht te handhaven, met
 een shift tussen AGZ en saldering risico-opslag. Deze shift wordt ingegeven door het feit dat
 de belangrijkste aanvullende diensten (reizigersvaccinatie, forensische diensten en sociaal-
 medische advisering) door uiteenlopende redenen het afgelopen jaar qua omzet en resultaat
 een neerwaadse spiraal hebben gekend en de saldering risico-opslag in 2010 alleen maar
 kon worden behaald door in te teren op de reserve aanvullende diensten;
 B. Voor de regio Midden-Holland uit te gaan van 5% bezuinigingen voor de sector AGZ en de
 sector OBG;
 (1. Voor Ioon- en prijscompensatie indicatieve cijfers in de begroting op te nemen, totdat een
 regeling voor alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden is bereikt. Door
 mlddel van een begrotingswijziging kan op een Iater moment de begroting worden aangepast.
 Voor de on|ikkelingen in de periode 2013 - 2017 betekent dit dat:
 # Het bestuur gaarne van gemeenten hun mening ten aanzien van de ontwikkelingen in en
 bestuursvoornemens voor deze periode verneemt, zoals weergegeven in dit memo;
 Het bestuur naar aanleiding hiefvan in het najaar 201 1 een definitief standpunt ten aanzien
 van de bezuinigingstaakstelling en de afkappunten per sector zal bepalen voor de periode na
 2012,.
 Het bestuur de komende jaren de gemeenten actief zal betrekken bij de discussies binnen de
 GGD, aangezien de taken van de GGD door de gemeenten zijn overgedragen en enkele
 relevante ontwikkelingen zowel van belang zijn voor gemeenten als voor de GGD,
 Voor de contouren van de meerjarenbegroting moet een onderscheid gemaakt worden tussen de
 periode 201 1- 2014 en de periode na 2015, omdat er dan sprake is van één begroting voor de gehele
 1 5
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regio Hollands Midden. Daarom zijn in onderstaande 2 tabellen de gegevens voor de periode 2015 -
 2017 identiek.
 Uitgegaan is van:
 . AGZ 5% reductie in 2012)
 . OBG MH 5% reductie in 2012 en 10% reductie in 201 3,.
 p Huidige bezuinigingsopdracht subregio ZHN tot en met 2014 (met shift)
 . Voordelen regionaal werken ad f 350.000,- per 1-1-2015, te verdelen over alle sectoren;
 a Esicienc|oordeel gehele sector PZJ van f 550.000,- per jaar, in te boeken vanaf 2015. Dit is
 onderdeel van bezuiniging van 5% In 2015 en 6% in 2016 (afkappuntl,'
 . OvA-middelen besteden waarvoor ze bedoeld zijn;
 !
 , Afspraken over DD JGZ In Zuid-Holland Noord persisteren tot ultimo 201 4. Daarna worden ze
 onderdeel van totale sector PZJ;
 , Logopedie in Midden-Holland als aanvullende dienst met ingang van 2013',
 œ Looncompensatie van 1 ,5% perjaar en prijsstijging 2% perjaar;
 * Huisvestingskosten PZJ (CJG's) stijgen 1,5% per jaar.
 Nadere besluiten moeten worden genomen over:
 4. GGD Rampen Opvang Plan (GROP) als apart begrotingsproduct,'
 4* Calamiteitenteam als apart begrotingsproduct'
 4. Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen al dan niet in beide regio's;
 4. De wijze waarop de wettelijke taak prenatale zorg / voorlichting vorm wordt gegeven;
 4* Aandeel Iogopedie en maa|erk JGZ in basistakenpakket.
 Voorstellen hiervoor zullen komend jaar worden geformuleerd. Deze zjn nog niet in onderstaande
 tabellen meegenomen.
 Uit de tabellen 4 en 5 is af te Iezen dat er nog een Yprong' zit tussen de subregionale BPl's in 2014
 en de regionale BPI's in 2015.
 Voor de periode 2015 - 2017 zijn voor de sectoren OBG en PZJ, voor de OvA-middelen en voor de
 huisvestingskosten PZJ de gemiddelden genomen van de beide subregio's.
 De e|iciencyslag als gevolg van regionaal werken is gelijkeljk verdeeld over de drie sectoren.
 Om deze redenen en vanwege het voorlopige karakter van de Ioon- en prijscompensatie is de
 begroting indicatief.
 Tabel 4. Indicatieve meerjarenbegroting Bijdrage per lnwoner voor basistaken Zuid-Holland Noord
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 AGZ 4,00 4,00 3,80 3,80 3,80 3,74 3, 74 3,74
 Lijkschouw en H% online 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
 Saldering risico-opsla - -0,35 -0,15 -0,:1.5 -0,15
 OBG 3,37 3,37 3,26 3, 14 3, 14 3, 13 3, 13 3, 13
 PZJ totaal 9,76 20,55 20,55 20,43 20,31 2$50 20,29 20,29
 * PZI 4-19 8, 77 8,77 8,77 8, 65 8,53
 * DD J GZ 0,99 1,08 1,08 1,08 1.08
 * PZJ 0-4 10,70 10,70 10,79 10,70
 OvA-middelen 0,21 0,41 0,62 0,82 1,03 1,23
 Huisvestingskosten JGZ 2,11 2,14 2,17 2,21 2,27 2,30 2,33
 Loon- en prijscompensatie 0,26 0,51 0,77 1 02 1 27 1 52
 Totaal BPI 17,| 29,99 30,37 30,62 31,| 31,79 32,07 32,55
 BP! vergellking t. o. v. 2|9 16345 163 10 1.% 99 15, 75 1% 63 15,56 15,56 15,56
 De BPI t.o.v, 2009 wijkt af van de feitelijke BPI, daar iln 2010 een aantal aanvullende diensten is
 omgezet naar basistaken. Ook is de BPI in 2010 verhoogd i.v.m. rampenopvangprocedures. Vanaf
 201 1 is de BPI verhoogd i.v.m. de integratie JGZ 0-4 in de subregio ZHN
 Delichtinq
 Mooç de saldering risicoepslag in Zuid-Holland Noord moet vanaf 2015 nog een oplossing worden
 gevonden, die materieel tot hetzelfde resultaat leidt.
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De stijging van de BPI voor de huisvestingkosten JGZ en de sector PZJ tussen 2014 en 201 5 is
 uiteraard geen gevolg van volume-uitbreidingen, maar van de berekening op basis van het
 gemiddelde. De komende jaren zal de harmonisatie van de sector PZJ vorm krijgen door:
 4+ Het harmoniseren van de producten'
 4* Het nemen van een besluit over het product BKK;
 4* Het bepalen van de verhouding tussen aanvullende diensten en basistaken,'
 4* Het inboeken van esiciency-voordelen voor beide subregio's.
 Hetzelfde geldt in mindere mate voor de sector OBG.
 Tabel 5. Indicatieve meerjarenbegroting Bijdrage per Inwoner voor basistaken Midden-Holland met Iogopedie
 als aanvullende dienst per 1-1-2013
 2010 2011 2012 20:1.3 2014 2015 2016 2017
 AGZ 4,00 4,00 3, 80 3,80 3,80 3,74 3,74 3, 74
 tljkschouw en HV online 0,31 0,31 0,31 0 31 0 31 0 31 O 31 0 31
 OBG 3,56 3,58 3,40 3,22 3,22 3, 13 3, 13 3, 13
 PZJ totaal 2%24 25,35 25,35 22 03 22,03 20 50 20 29 20 29
 * PZI 4-19 11.13 11, 18 11, 18 7,86 7:86
 * PZJ 0-4 14: 11 14, 17 14, 17 14, 17 14, 17
 OvA-middelen - - 0,27 0 54 0 82 1 07 1 32 1 55
 Huisvestlngskosten JGZ 2:15 2, 17 2,19 2,23 2,26 2 27 2 30 2 33
 Loon- en ri'scompensatie O 30 0 54 O 79 1 02 1 27 1 52
 Totaal BPI 35,25 35,41 35,62 32 68 33 22 32,| 32,36 32,87
 % Hdqctîe |P/ qonderlgonkpstqn- 1,14 1.1, 67 11,67 lû 73 :ö35 1ö36
 compensatie en huîsvesting CJGLS
 Toelichtinn
 De daling van de BPI voor de sector PZJ tussen 2014 en 2015 is geen gevolg van (uitsluitend)
 volumereductie, maar van de berekening op basis van het gemiddelde. De komende jaren zal de
 harmonisatie van de sector PZJ vorm krijgen door:
 4* Het harmoniseren van de producten;
 4* Het nemen van een besluit over de producten BKK en prenatale zorg/voorlichting,'
 4* Het bepalen van de verhouding tussen aanvullende diensten en basistaken',
 4* Het inboeken van e|iciency-voordelen voor beide subregio's.
 Hetzelfde geldt in mindere mate voor de sector OBG.
 De onderste rij geeft de reductie van de BPI in procenten weer ten opzichte van het jaar 2011. Daarult
 blijkt dat de reductie oploopt van 1, l|'o in 2012 tot 17,3% in 2017.
 Met nadruk wordt gewezen op eerdere opmerkingen over Ioon- en prijscompensatie, vooral in de
 periode 2012 - 2014. Looncompensatie over 2011 is achtefwege gebleven, waardoor dit jaar al een
 (extra) bedrag van circa f 360.000,- aan interne taakstelling moet worden gerealiseerd. Indien in 2012
 Ioon- en prijscompensatie opnieuw achterwege zou blijven, moet een extra bezuiniging worden
 gerealiseerd. Aangezien in de periode 2012 - 2014 alleen bezuinigingen op de sectoren AGZ en OBG
 mogelijk zijn, zou deze extra bezuiniging in 2012 Ieiden tot een bezuiniging van 12 % in plaats van 5%
 2
 op beide sectoren , waardoor in 2012 het afkappunt, waaronder onaanvaardbare maatschappelijke
 e|ecten ontstaan, al wordt overschreden. Deze Iijn doodrekkend zou, bij een vergelijkbare
 on|ikkeling van de Ionen en prijzen, de bezuiniging op de sector AGZ in 2013 oplopen tot 19 % en in
 2014 tot 26%. Voor de sector OBG loopt de bezuiniging op van 12% naar 24% in 2013 en 31 % in
 2014. Mede om die reden en om de discussie over inhoudelijke keuzes helder te voeren, heeft het AB
 besloten Ioon- en prijscompensatie in de meerjarenbegroting op te nemen conform de strekking van
 het gemeenschappelijke voorstel voor alle gemeenschappelijke regelingen.
 2 BPI AGZ en OBG samen is gemiddeld f 7,47. f 0,47 is 7 % van dlt bedrag. Daarom voor AGZ in 2012 5 + 7%,
 in 2013 12 + 7% en in 2014 19 + 7%. Voor OBG in 2012 5 + 7% in 201 3 10 + 14% en in 2014 24 + 7%.
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Verplichte paragrafen
 Algemeen
 Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de
 RDOG Hollands Midden.
 Weerstandsvermogen
 Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de
 (bestemmingslrese|es. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. Ook zijn de
 deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, Iid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG
 Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen tijde beschikt over
 voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. In deze
 paragraaf worden ook de rislco's in beeld gebracht. En de afdekking van deze risico's. In het
 onderdeel Financiële positie' worden de stand en verloop van de resen/es en voorzieningen
 geschetst.
 (Afdekking) risico's
 RDoG-breed
 Structurele kosten investeringen
 De implementatie van het IcT-beleidsplan, waawan verbetering van de IcT-infrastructuur een
 belangrljk onderdeel is, zal een belangrijke kwalitatieve verbeterslag betekenen. Ook zal de efficiency
 van de primaire processen verbeteren. De kosten van de implementatie hiervan zijn opgenomen in
 deze begroting.
 Sector GHOR
 Risicobeheening.' Advisering vergunningverlening evenementen
 In het kader van de uitvoering van de Wet op de Veiligheidsregio's zal de Veiligheidsregio Hollands
 Midden afspraken maken over de wijze waarop deze advisering wordt uitgevoerd en de financiering
 ervan. De GHOR heeft vanaf 2012 capaciteit voor 100 adviezen perjaar. Op basis van de eisen van
 de inspecties moet de GHOR tevens ongevraagd adviseren en de e|ectiviteit van de verstrekte
 adviezen borgen. De GHOR venvacht dat het aantal te verstrekken adviezen sterk toeneemt. Bij
 ongewijzigd beleid en geen flnanciering vanuit de extra BVDR, heeft de GHOR het risico van het niet
 voldoen aan gestelde eisen. Het risico bedraagt f 50.000,- à f 150.000,- perjaar.
 Operationele voorbereiding' Zorgcontinu/'teit en afspraken met zorginstellingen en zorgaanbieders
 De inspanningen van de GHOR hebben betrekking op de beoordeling - namens het bestuur van de
 Veiligheidsregio - of de ca. 2.000 zorginstellingen en -aanbieders in Hollands Midden voldoende
 'crisisproof' zijn, De GHOR dient alle volgens de wet verplichte gegevens te verkrijgen, vast te leggen,
 toegankelijk te maken en te houden en hierover afspraken met de ketenpadners te maken. Voor deze
 nieuwe taak is extra capaciteit nodig. Het Cebeon concludeed in zijn eindrappod onderzoek
 financlële gevolgen invoering Wet op de Veiligheidsregio-s| (25 november 2010) dat de GHOR voor
 het voldoen aan artikel 23 (kwaliteitszorgsysteem) extra capaciteit van 1,3 fte formatieruimte voor de
 komende jaren nodig heeft.
 De gevolgen van de Wet op de Veiligheidsregio's voor de GHOR zijn opgenomen in het
 bestuursvoorstel 'Samenwerken Ioont'. De directeur GHOR heeft hierin benadrukt dat de uitkomsten
 van Cebeon-rappodages ten tijde van het opstellen van samenwerken Ioont' nog niet bekend waren.
 In de vergadering van het AB van de Veiligheidsregio Hollands Midden op 31 maart 2011 heeft dit AB
 met het voorstel ingestemd, waarin de benodigde extra capaciteit voor de GHOR niet is toegekend.
 De GHOR en daarmee het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden zullen hierdoor niet
 voldoen aan deze nieuwe wettelijke eis. Het risico bedraagt f 140.000,- per jaar.
 Sector RAD
 E|'ciëntieslag
 De opgelegde taakstelling en de teruggang in het aantal ritten heeft tot gevolg dat in de komende
 jaren een eficiëntieslag noodzakelijk is. De vertaling naar de intern te nemen maatregelen in 201 1 ,
 2012 en 2013 vindt momenteel plaats.
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Krapte arbeidsmarkt
 De ambulancezorg heeft te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor
 verpleegkundigen. Als deze trend zich voodzet zal het steeds moeilijker worden vacatures voor
 verpleegkundigen op te vullen.
 De RAD padicipeed in de opleiding van de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH), door het verlenen
 van stages. De HBo-opleiding BMH Ieidt mensen op tot ambulancezorgverlener of hulpverlener
 spoedeisende hulp (acute hulpverlening) of anesthesiehulpverlener (interventie hulpverlening). De
 opleiding is toegankelijk voor schoolverlaters met HAVO/VWO (voorkeur profielen
 natuur/gezondheid/techniek) of MBO 4 gezondheidszorg. De opleiding moet in de toekomst een
 oplossing bieden voor het tekort aan verpleegkundigen.
 Sector GGD
 reqionaal
 Forensische geneeskunde
 Evenals in voorgaande jaren wordt er één contract met de Politie gesloten. Het contract voor 201 1 is
 onlangs getekend. De ontwikkelingen rond de Nationale Politie vormen mogelijk een risico voor de
 continuering van dit product vanaf 2012 en volgende jaren. Het niet continueren van dit contract zal
 formatieve consequenties voor beide subregio's hebben.
 Subreqio Midden Holland en Zuid-Holland Noord
 Wachtgeldrisico
 De bestemmingsrese|e Aanvullende diensten dekt het wachtgeldrisico en het risico van nog niet
 gerealiseerde afspraken met gemeenten ter zake van aanvullende diensten af.
 Onderhoud kapitaalgoederen
 Sector RAD
 De sector RAD Hollands Midden beschikt over een wagenpark met ambulancevoeduigen en
 piketvoertuigen. De Iasten die hiermee gemoeid zijn, zijn verantwoord onder de post Kosten
 ambulances. Een centrale inkoop van materieel wordt bevorderd. Ten behoeve van het onderhoud is
 een meerjarige overeenkomst met een Ieverancier afgesloten waar al het onderhoud van de
 ambulances is ondergebracht.
 De RDOG Hollands Midden heeft twee panden In eigendom ten behoeve van de sector RAD. Dit
 betreft de gebouwen aan de Vorkweg in Alphen aan den Rijn en de Oude 's Schravendijkseweg in
 Katwijk. De panden dateren uit 2002 respectievelijk 1996. Voor deze gebouwen is geen
 meerjarenonderhoudsplan aanwezig. De noodzakelijke onderhoudsmaatregelen worden gedekt uit de
 reguliere budgetten. In het kader van het nieuwe huisvestingsplan zullen deze gebouwen worden
 afgestoten.
 De sector RAD is bezig met de voorbereiding van de nieuwe centrale huisvesting in Leiden en een
 definitieve standplaats in Gouda. Hierbij zal ook het onderhoud van deze gebouwen betrokken
 worden en zal de noodzaak voor de vorming van een onderhoudsvoorziening worden beoordeeld.
 Een en ander in het Iicht van de Nza-voorschriften.
 Sector GGD
 In 2003 Is het pand aan de Parmentie|eg 49 te Leiden aangekocht. De vorige eigenaar heeft geen
 meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. De GGD Zuid-Holland Noord heeft in 2004 een dergelijk
 onderhoudsplan laten opstellen. Op basis daarvan is de jaarlijkse storting in de Voorziening
 onderhoud gebouw. Het gebouw is inmiddels overgedragen aan de RDOG Flollands Midden. In 2006
 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. In 2010 is een volgende actualïsering uitgevoerd. De
 jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud gebouw is op basis daarvan in deze begroting gelijk
 gebleven.
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Financieringsparagraaf
 Algemeen
 Op grond van de Wet financiering decentrale overheden Aet fido) is de RDOG Hollands Midden in
 de begroting en jaarrekening een snancieringsparagraaf op te nemen. Ook het BBV schrijft een
 degelijke paragraaf voor. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden een
 Treasulstatuut 201 0-2013 RDOG HM op 1 juli 2009 vastgesteld. Het Treasurystatuut 2010-2013
 RDOG HM regelt de verantwoordelijkheden en randvoo|aarden voor het aangaan van, garanderen
 en verstrekken van geldleningen. Derhalve zijn de onderdelen rentevisie, kredietrisico| koersrisico en
 intern Iiquiditeitsrisicobeheer niet opgenomen.
 In- en externe on|ikkelingen
 Het jaar 2011 en volgende jaren staan in het teken van bezuinigingen. Alle drie programma's hebben
 hier mee te maken.
 Binnen de regio Hollands Midden pogen de deelnemende gemeente te komen tot een eenduidige
 index en bezuinigingsafspraak voor die taken die door een Bijdrage per inwoner of soodgelijke
 bijdrage van gemeenten worden gefinancierd. Afwijkingen daarvan dienen beargumenteerd aan het
 eigen Bestuur te worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur zal voor het programma Openbare
 gezondheidszorg besluiten of en in hoeverre afgeweken kan worden van de algemene taakstelling.
 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden beslist over de taakstelling van het
 programma Veiligheid en zorg. Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur op 30 maart 2011
 Het ministerie van VWS heeft op 16 november 2010 de ambulancesector eenzijdig een korting
 opgelegd die oploopt van 0,5 % in 201 1 tot 1,5 % in 2013.
 Risicobeheer
 De RDOG Hollands Midden beschikt over een Algemene reserve en bestemmingsresewes om
 schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van aanvullende diensten te kunnen opvangen.
 Daarnaast zijn de deelnemende gemeenten op grond van adikel 27, Iid 7 van de Gemeenschappelijke
 regeling RDOG Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen
 tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen
 voldoen.
 Pro nose van de kas eldlimiet 2012 bedra en x f 1.000
 Omschd'vin 1* kwartaal 2012 2* kwadaal 2012 3* kwartaal 2012 46 kwadaal 2012
 Vlottende korte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
 schuld 1
 Vlottende middelen
 (2)
 Maand 1 0 O 0 0
 Maand 2 0 0 0 0
 Maand 3 0 0 O O
 Gemiddeld saldo (1- 0 0 0 0
 2)
 + = schuld
 - = overschot
 Kas eldlimiet 4 4.249 4.249 4.249 4.249
 Ruimte onder de
 kasgeldlimiet
 4-3 4.249 4.249 4.249 4.249
 De kasgeldlimiet hangt af van een bij ministeriele regelîng vastgesteld percentage en het
 begrotingstotaal en wordt als volgt berekend:
 percentage maal begrotingstotaal (= totaal lasten) gedeeld door 100
 = 8,2 maal f 51 .816.000,-:100= (afgerond op duizend euro) f 4.249.000,-.
 Renterisico
 Er zijn geen gelden uitgezet voor Ianger dan een jaar. Derhalve wordt in de begroting geen rekening
 gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. De rentebaten op de rentedragende
 rekening-courant worden als negatieve rentekosten op de hulpkostenplaats Beheer algemeen
 veran|oord. Daarnaast is er, ter snanciering van het aangekochte pand aan de Parmentie|eg 49 te
 Leiden een zo-jarige Iineaire Iening aangetrokken, welke gedurende de gehele Iooptijd een
 rentepercentage heeft van 4,35 %. De financiering van de sector PAD geschiedt door de
 20
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zorgverzekeraars. Ook eventuele rentekosten worden door de zorgverzekeraars vergoed. Wel bieden
 de bepalingen van het Treasulstatuut de mogelijkheid om met behulp van derivaten het renterisico
 voor de sector RAD te beperken. Op grond van vorenstaande mag worden geconcludeerd dat de
 RDOG Hollands Midden niet of nauwelijks renterisico loopt.
 Financiering (=wijze van bekostiging/ wijze waarop bijdragen van deelnemers worden
 verkregen)
 Sector GHOR
 De kosten van de uitvoering van de GHoR-taken worden in rekening gebracht bij de Veiligheidsregio
 Hollands Midden.
 Sector RAD
 De kosten van de ambulancezorg worden gedekt door de zorgverzekeraars.
 S-e- ctor GGD
 De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door
 de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonedal. De
 deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwadaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting.
 Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de
 deelnemende gemeenten, maar gestoft of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsresewes.
 De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen
 Bestuur vastgestelde tarieven.
 De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen.
 Leningenpodefeuille
 De RDOG Hollands Midden bestaat uit de, in 2003 aangetrokken zo-jarige Iening voor de aankoop
 van het pand aan de Parmentie|eg 49 te Leiden, de 4o-jarige Iening in verband met de Iiquidatie van
 de Ambulancedienst Rijn en Venen B.V. van de sector RAD In de Ioop van 201 1 kan een 4-jarige
 lening van circa f 2,0 miljoen worden aangetrokken ter financiering van de integratie JGZ O-4jarigen
 in de beide subregio's. In 201 1 zullen, naar ve|achting geen Ianglopende leningen worden
 aangetrokken. Daarnaast zal in 201 1 een langjarige lening ad 5,0 miljoen worden opgenomen ter
 |nanciering van de nieuwbouw van de centrale vestiging te Leiden, eveneens ten bedrage van ç 5,0
 miljoen.
 Relatiebeheer .
 De geldstromen van de sector RAD worden niet vermengd met de geldstromen van de sectoren AGZ,
 OBG, PZJ en GHOR om te voorkomen dat de bekostiging van de sector RAD door de
 zorgverzekeraars ter discussie wordt gesteld.
 Derivaten
 In het Treasurystatuut is opgenomen dat ter beteugeling van het renterisico van de sector IRAD
 derivaten mogen worden afgesloten. Hiedoe wordt de on|ikkeling van de rente nauwlettend gevolgd.
 Kasbeheer
 Door stelselmatige facturering en betaling van af te nemen diensten en salarissen zal de Iiquiditeit van
 de GGD-groep + de sector GHOR gedurende het begrotingsjaar 201 1 schommelen rond f 2 miljoen.
 De liquide middelen staan op een rentedragende rekening-courant bij de huisbankier. Deze bankier
 heeft de hoogste rating. De middelen op de rekening-courant zijn uiteraard dagelijks opvraagbaar.
 Daadegenover staat een kredieïaciliteit van de sector RAD. Door het inlopen van de kosten voor de
 overgangsregeling FLO uit de jaren 2006 tot en met 2009 zal de gemiddelde benutting daarvan circa
 f 2 miljoen bedragen. Derhalve bedraagt het saldo Iiquide mlddelen van de gehele RDOG Hollands
 Midden circa nihil.
 On|ikkelingen in de financiële organisatie en Informatievoociening
 Per 1 januari 2010 is door de integratie van de Jeugdgezondheidszorg in de subregio Midden Holland
 de organisatiestructuur van de sector GGD ingrijpend gewijzigd. Deze sector is opgesplitst in drie
 sectoren, te weten de sector Algemene Gezondheidszorg (AGZ), de sector Onderzoek, Beleid en
 Gezondheidsbevordering (OBG) en de sector Publieke Zorg Jeugd (PZJ). Deze drie sectoren voeren
 gezamenlijk het programma Openbare gezondheidszorg uit. Door deze wijziging in de
 organisatiestructuur is eind 2009 de inrichting van het ge'l'ntegreerde financiële systeem geheel nieuw
 opgezet. Hierdoor zijn ook de managementrappodages voor 2010 opnieuw opgezet teneinde het
 management de benodigde sturingsinformatie te verstrekken en het Algemeen en Dagelijks Bestuur
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tijdig te voorzien van informatie over het (financiële) reilen en zeilen van de organisatie. In 201 1 zal
 een verdere verfijning plaatsvinden van de informatievoorziening. Hiewoor is het project 'naar een
 RDOG in control' van stad gegaan.
 (Financiële) bedrijfsvoering
 De financiële en de salarisadministratie van de RDOG HM is aangepast aan de nieuwe
 organisatiestructuur van de RDOG HM. Begin 2010 is gestaft met het optimaliseren van deze
 systemen, waardoor de efficiency van de verwerking en de informatievoorziening wordt verhoogd.
 Automatisering
 Begin 201 O is gestad met verbetering van de lcT-infrastructuur welke eind 201 1 zal zijn afgerond.
 Deze verbetering zal een belangrjke kwalitatieve verbeterslag betekenen, Ook zal de efficiency van
 de primaire processen verbeteren. Hierdoor zal het ook mogelijk zijn toekomstige on|ikkelingen in de
 organisatietstructuur) op een snelle en adequate wijze te integreren in deze nieuw opzet van de
 IcT-infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de automatisering van de JGZ O-4-jarigen in de subregio Midden
 Holland, welke nog tot en met 2012 door de Vierstroomzorgring zal worden uitgevoerd, daarin te
 integreren.
 Financiële administratie
 Planning- en controlcyclus
 In de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden wordt bepaald dat het Algemeen
 Bestuur stelselmatig wordt ge'l'nformeerd over het (financlële) reilen en zeilen van de RDOG Hollands
 Midden. In de huidige beleidscyclus wordt rekening gehouden met de informatiebehoefte van het
 management, de Bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur van de RDOG HM over de
 (tsublregionale resultaten van de) sectoren AGZ, OBG en PZJ van de GGD-groep, de
 informatiebehoefte van het management van het GHoR-bureau en het Algemeen Bestuur van de
 Velligheidsregio Hollands Midden voor de sector GHOR en de op te leveren informatie aan het
 management en de NZa over de sector RAD.
 Rechtmatigheid van het financiële beheer
 De bij de fusie vastgestelde verordenlngen van de RDOG HM zijn in 2009 geactualiseerd en door het
 Algemeen Bestuur op 1 juli 2009 vastgesteld. In de Financiële verordening 2010-2013 RDOG
 Hollands Midden wordt een adequate administratieve organisatie en interne controle voorgeschreven.
 De accountant dient op grond van de Controleverordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden, en het
 bijbehorende programma van eisen accountantscontrole het bestaan en de werking daarvan te
 toetsen. Begin 2010 is, mede in het kader van het kwaliteitsbeleid gestart met het beschrijven van de
 procedures rond het financieel beheer het IcT-beheer en personeelsbeheer van de RDOG Hollands
 !
 Midden. Het realiseren van het beschrljven van deze procedures vergt overigens veel extra inzet van
 de betrokken medewerkers van de ondersteunende afdelingen F/SZ en PO&C.
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Financiële begroting
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Financiële begroting RDOG Hollands Midden
 Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht
 (bestemmingslresewes in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie'
 24
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Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters
 De financiële begrotingsuitgangspunten en parameters zijn uiteengezet in het onderdeel
 Beleidsbegroting, paragraaf 3. Organisatie, strategische koers en middelen.
 Uiteenzeûing/ toelichting financiële positie
 Het Besluit begroting en veran|oording provincies en gemeenten
 Deze begroting is opgesteld conform de regels van Het Besluit begroting en verantwoording
 provincies en gemeenten (BBV). De navolgende onderdelen zijn in het BBV voorgeschreven:
 Uitgangspunten begroting 2012
 De (inhoudelijke) uitgangspunten voor de begroting 2012 zijn uiteengezet in de Veran|oording
 taakstellingsopdracht 2015-2017.
 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
 De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume per de
 ultimo van het jaar betreffen voor de RDOG Hollands Midden de vakantiegelden, groot circa f 1,3
 miljoen en de niet opgenomen vakantie-uren c.a. van f 0,7 miljoen, overwerk en ORT ad f 0,2 miljoen
 en jubileumuitkeringen sector RAD ad f 0,3 miljoen. Deze posten zijn, conform het BBV niet in de
 exploitatierekening verwerkt en derhalve niet als verplichting of als schuld op de balans opgenomen.
 Investeringen
 De investeringen van de RDOG Hollands Midden betresen alleen investeringen met een economisch
 nut. Ve|acht wordt dat er de komende jaren geen grote uitbreidingen in apparatuur en inventaris
 benodigd zullen zijn. Wel zullen bestaande apparatuur, vewoermiddelen (ambulances) en inventaris,
 na afloop van de geplande levensduur worden vervangen.
 De structurele kosten van de verbetering van de IcT-infrastructuur zijn opgenomen in deze begroting.
 Door de verdere vertraging in implementatie van het Digitaal Dossier voor de Jeugdgezondheidszorg
 (DD JGZ) zal hierin eerst in 201 1 fors worden ge'l'nvesteerd. De incidentele en structurele kosten
 hiervan zijn opgenomen in de begrotingen van voorgaande Jaren en de bijbehorende
 meerjarenramingen.
 Financiering
 Sector GHOR
 De kosten van de uitvoering van de GHoR-taken worden in rekening gebracht bij de Veiligheidsregio
 Hollands Midden. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare Iiquide
 middelen.
 Sector RAD
 De kosten van de ambulancezorg worden (vrijwel volledig) gedekt door de zorgverzekeraars. De
 financiering van de geplande vefvanging van een aantal ambulances is geregeld via een
 kredie|aciliteit bij de huisbankier van de sector RAD. De financiering van de nieuwe centrale
 huisvesting van de sector RAD geschiedt door het aantrekken van een geldlening met een even Iange
 Iooptijd als de, door de NZa voorgeschreven afschrijvingstermijn.
 Sector GGD
 De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door
 de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonedal. De
 deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwadaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting.
 Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de
 deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsrese|es.
 De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen
 Bestuur vastgestelde tarieven.
 De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare Iiquide middelen. De
 financiering van het, in 2003 aangekochte gebouw aan de Parmentie|eg 49 te Leiden geschiedt
 door een zo-jarige lineaire Iening van f 6.400.000,-, met een rentepercentage van 4,35 %. Deze rente
 staat gedurende de gehele Iooptijd vast. Daarnaast kan er in 201 een 4-jarige lening worden
 aangetrokken voor de financiering van de implementatiekosten JGZ O-4-jarigen in belde subregio's.
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Financiële positie
 De financiële positie kan worden weergegeven aan de hand van het volgende overzicht en geeft
 inzicht in de financieringsstructuur van de RDOG HM,
 '||j|('|| : ||'è.l'|.|'|.|E|||||E|| |||.|(|.|1|||E|i.|i||.||èï'E.'|(|( |||FjjJ.''|:' |||||7 |! |.ï|''lï|||||ï|jL|j|||||||. |j||jïj|. ||jjL)L.çjïL||jL;.|)Lj|.|L)ï)|. | |(. ||j ||jLj||||||| ||:j(y|.|j|||.(|j.||ëy|:t.. j|||j|.|y:yjtytl||| |||||gè ï j.:,:.|| ||.|j|j . |j)j'j|.j,j)|||)j||.|. .y|y|j|.j:||||. (||j|j|j|.||||||!||!||| |jj|.|||||j|jfqjq|| |.|j|||||jj||||l|j||||j|||||'||||||. |' |è|||y.| ||||jl||gj|jyjyjygjEyy|. |y|||jl|tjj||j.lj|. .jjj|j||j|| | |. |j:'|'|
|'.'||||;t | |:||||g! | .:è|tj.|
 kï - à' . .. .' ..' .' . |||* |||||||'.. ||||||| |||'|||. . . .' . .' . ||| ||||||| . .' |||||.|||. |||:|||. ||||||||' . t'|||||'. . . .... . .' . .. . .' .' . .' . .' .' . . .' . .. .' ..' . |||||||i -' . . . (. . ! |' E i E '. i .r' E E;' ! è' ë.'i |ë E E i )'- )' E (' ëyi - |- . |E I . - ëés : ë- )' - ë . - . |E . -' t' . - . ; . ||-;'. . ï' : |-. (jt )- 'y.' @E ,. . ë' t' t' . r' .' . )i . t. L|'. : . ,: . ë- . à. . .' . ï E |E - E' - :' t' - . - E
. E E : - E . . . |'. E . ï' i . . . . : |.. . - |.. . t' . - - . . :' ë - !'E E . - s'' . ,' -|' -' . |. E . - . E . (L' |' - - |E - ;' ,' . . .' . . .' -' ..' .. .. .' . -' . ; ..|. |t ! |; - |. . ). ï- jy - )p ë' . . -. ,- -. . |-à'. . ;,ï|' . E ; 1| - ). it|E . |;|'. .' . ïj| èjil.:r (t' - . . :| E . i.iL.fï-ç -;||è'. .' . ëë . k'E E à' E i - - - . . ,ë' -' . .. . ... ,' . . . .' E . : . ë . ||* . . |' (|- ë |ji.r . r' )' - . t' j.è|' ë -
. i . ,' . - të . - j; é. |' (' rj . |i . k' . ë E |' . ;ë - ë . DE jé';)è . 5* . . |E ! i j. ) . - à- :k:j' î1 ; . q|ë -.' . . .. . - . . . ,.. . .' ..' . ,' . ). .|| -' --.-jj.j. ;' :' . é| . '' . t' i |' ï' r(' . j' ||(. . : || ë -t|'. |'ë |' t' |t - . |r . . . -r' |' |'ë;| - :. E |' ?' rki - ï|.' ë, - . -- ë E ï|.. . . ë i ( | - - . -.' .. ..-. . ...' ... . .. . ... . . .' t' |j
 (-) tekort (+) overschot
 1) Door vedraging in de implementatie van het DD JGZ zal een aantal van de jeplande
 investeringen eerst in 201 1 door de sector PZJ in de orde van grootte van clrca f 1,3 miljoen
 worden gedaan, Daarnaast zullen de eenmalige kosten ad f 1 ,7 miljoen in het jaar van uitgave
 worden veran|oord. De structurele kosten betreffen onder andere investeringen in hardware
 en software. Deze investeringen worden, conform de financiële verordening afgeschreven in
 3 jaar;
 2) Betreft een kredieïaciliteit van maximaal f 3.500.000,- en de lening i.v.m. de Iiquidatie van de
 Ambulancedienst Rijn en Venen B.V. van ç 440.000,-. Daarnaast zal in 201 1 een Iangjarige
 Iening ad 6,0 miljoen worden opgenomen ter snanciering van de nieuwbouw van de centrale
 vestiging te Leiden en de vestiging Gouda, eveneens ten bedrage van f 6,0 miljoen;
 3) Betreft de zo-jarige lening voor het gebouw aan de Parmentje|eg 49 te Leiden ad
 f 4.1 60.000,-. Daarnaast zal in 201 1 een zçjarige Iening, groot circa f 2,0 miljoen worden
 opgenomen voor de financiering van de integratiekosten JGZ 0-4 in beide subregio's.
 Materiële vaste activa (MVA)
 In de investeringen zijn de investeringen tot en met 2010 begrepen. Volgens het BBV worden de
 materiële vaste activa onderscheiden naar investeringen met een economisch nut en investeringen in
 de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut als ze
 verhandelbaar zijn en/ of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Bij de RDOG HM is door
 het karakter van de activiteiten spraken van investeringen met een economisch nut,
 De materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de economische levensduur waarbij de
 llneaire afschrijvingsmethode wordt gehanteerd. Op 1 juli 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de
 RDOG Hollands Midden de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden vastgesteld.
 De Algemene reserve van de GHOR Hollands Midden en de voorziening niet bestede Rijksbijdragen
 bij de GHOR Hollands Midden zijn op grond van de Liquidatie gemeenschappelijke regelingen
 Regionale Brandweer Hollands-Midden, GHOR Hollands Midden en CPA Hollands-Midden per de
 opheffing van de GHOR Hollands Midden overgedragen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (thans Veiligheidsregio Hollands Midden) daar de
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bepaling van het beleid en dus de bestemming van de resenœs en voorzieningen bij het Algemeen
 Bestuur van die regeling berust,
 Stand en verloop van de reserves
 Op basis van de voorgestelde wijzigingen van het BBV met ingang van 1 januari 2008 worden de
 reserves van de RDOG HM ondewerdeeld in Algemene Reserves en Bestemmingsrese|es. De
 belangrijkste wijzigingen betreffen het wegvallen van het onderscheid van bestemmingsrese|es voor
 egalisatie tarieven en overige resefves. De sector GHOR beschikt niet over (bestemmingslresewes.
 Een en ander is ook verwerkt in de Nota Reserves en Voorzieningen 2008-2011 RDOG Hollands
 Midden, welke door het Algemeen Bestuur op 17 december 2008 is vastgesteld. Vervolgens heeft het
 Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2009 bodems voor de Algemene en bestemmingsresewes
 vastgesteld en een bestemmingsrese|e Aanvullende Diensten MH ingesteld. De nota reserves en
 voorzieningen zal in 2011 worden geactualiseerd.
 De Algemene resen/es van de GGD-sectoren zijn bedoeld om Cuctuaties in het basispakket op te
 vangen,
 De bestemmingsrese|e ter egalisatie tarieven van, zowel de GGD MH als die van de GGD ZHN, te
 weten de rese|es Aanvullende diensten MH, respectievelijk ZHN is ingesteld om |uctuaties in deze
 taken op te vangen, alsmede om de doorlopende personeelskosten (wachtgelden) bij sterke terugloop
 van de actlviteiten te betalen.
 In de op 30 maart 201 1 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Projectagenda regionaal werken
 2015 is aangegeven dat er per 1 januari 201 7 geen verschillen meer zljn in de vermogenspositie
 tussen beide (dan vroegere) subregio's.
 Het verloop van de resenœs is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel.
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Stand en verloop van de voocieningen
 Op basis van de voorgestelde wijzigingen van het BBV met ingang van 1 januari 2008 worden de voorzieningen
 van de RDOG HM ondewerdeeld in:
 voorzieningen voor toekomstige verplichtingen, zoals verplichtingen uit hoofde van uitgesproken intenties
 voor de storting van niet opgenomen vakantie-uren in de levensloopregeling of verwachte verliezen;
 - voorzieningen voor toekomstig groot onderhoud.
 De belangrijkste wijziging van het BBV betreft het wegvallen van de Voorziening beklemde gelden. Dit betreft
 voornamelijk niet bestede subsidies met een specifieke bestedingsplicht. Een en ander is ook verwerkt in de
 Nota Reserves en Voorzieningen 2008-2011 RDOG HM, welke door het Algemeen Bestuur op 1 7 december
 2008 is vastgesteld.
 De voorziening Personele kosten GGD MH betreft de kosten van het sociaal plan in verband met de integratie
 van de JGZ 0-4 in deze subregio. De vrijval van deze voorziening verloopt tot in 2013.
 De voorziening Personele kosten GGD ZHN betreft de geraamde kosten bij deelname aan de
 Ievensloopregeling per 1 januari 2012 op basis van de uitgesproken intenties hie|oor. De geraamde bedragen
 hiervoor zullen in de Ioop van 2012 worden overgemaakt naar de beheerders van de daarvoor opgezette
 fondsen/ rekeningen.
 De voorziening onderhoud gebouw GGD ZHN betreft het pand aan de Parmentie|eg 49 te Leiden. Het
 hiervoor opgestelde meerjarenonderhoudsplan 2006 is in 2010 geactualiseerd. Op basis hiervan is de storting
 in de voorziening gebouw voor dit pand bepaald. De benodigde jaarlijkse stoding is op basis daarvan gelijk
 gebleven.
 De voorziening onderhoud JGz-centra wordt gevoed door stortingen van de gemeente Leiden en is bedoeld
 voor het onderhoud van de Leidse JGz-centra. Het saldo per de ultimo 2012 wordt toereikend geacht om
 noodzakelijk onderhoud in deze JGz-centra te verrichten.
 De RAK mag op grond van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit alleen worden gebruikt voor
 egalisatie van exploitatieverschillen van de sector RAD. Het is niet toegestaan exploitatieverschillen als
 resultaat te beschouwen. Evenmin mag de RAK niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere
 doeleinden.
 Het verloop van de voorzieningen is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel.
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Overzichten
 Gemeentelijke bijdrage: programma Openbare Gezondheidszorg
 Verevening gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 subregio Zuid-Holland Noord
 Saldo |nancieringsfunctie
 Producten RDOG Hollands Midden
 Productovecicht per functie, inclusief verdelingsprincipe
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Gemeentelijke bijdrage; Programma Openbare gezondheidszorg
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Saldo |nancieringsfunctie begroting 2012
 Begroting Begroting Begroting Begrotjng
 Lasten
 2012 2013 2014 2015
 Afschrijvingen
 Afschrijving FIAD 1.399.000 1.413.000 1.427.000 1 .441 .0(|0
 Afschrijving GHOR 36.000 37.000 38.000 39.000
 Afschrijving GGD-sectoren 1 .007.000 1 .007.000 1.007.000 1.007.000
 Totaal afschrlvin en 2.442. 000 2.457.000 2.472. 000 2.487. 00Q
 Rente
 Rente Ianglopende schulden FIAD 300.000 295.000 290.000 285.000
 Rente langlopende schulden GHOR - - - -
 Rente Ianglopende schulden GG|sectoren 155.000 140.000 125.000 110.000
 Totaal rente Ian Iopende schulden 455. (2047 435.000 415.000 395.000
 Rente
 Rente kodlopende schulden IRAD 200.000 210.000 220.000 230.000
 Rente kodlopende schulden GHOR - - - -
 Rente kodlopende schulden GGD-sectoren 3.000 3.000 3.000 3.000
 T'otaal rente lan Iopende schulden 203. 000 213.000 223.000 233.|00
 Totaal Iasten 3.100.000 3.105.000 3.110.000 3.115.000
 Begroting Begroting Begroting Rekening
 Baten
 2012 2013 2014 2015
 Doorberekende afschrijvingen
 Doorberekende afschrijving FIAD 1 .399.000 1 .413.000 1 .427.000 1 .441.000
 Doorberekende afschrijving GHOR 36.000 37.000 38.000 39.000
 Doorberekende afschrijving GGD-sectoren 1 .007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000
 Totaal afschriàh en 2.442.000 2.457.000 2.472. 000 2.487.|00
 Doorberekende rente
 Doorberekende rente RA.D 500.000 505.000 510.000 515.000
 Doorberekende rente GHOR - - - -
 Doorberekende rente GGD-sectoren 133.000 1 18.000 103.000 88.000
 Totaal doorberekende rente 633.000 623.000 613.000 603. 000
 Ontvangen rente
 Ontvangen rente RAD
 Ontvangen rente GHOR - - - -
 Ontvangen rente GGD-sedoren 25.000 25.000 25.000 25.000
 Totaal ontvangen rente 25.000 25.000 25.000 25.000
 Totaal baten 3.100.000 3.105.000 3.110.000 3.115.000
 Saldo financierin sfunctie - - - -
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Producten RDOG Hollands Midden
 Pro ramma Veili heid en Zor
 Re ionale taken
 Adviserin roactie en reventie
 Operationele planvorming
 Opleiden, trainen en oefenen
 Materieel
 Paraatheid GHoR-functies
 Operationele inzet
 Pro ramma Ambulancezor
 Re ionale taken
 S oedelsende ambulancezor verlenin en
 Ambulancezorg Az-urgentie
 Ambulanceritten op aanvraag
 35

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 61

Z-11-08973   1.1 Post In - 16311



Pro ramma O enbare Gezondheidszor
 Re ionale taken sector AGZ
 Infectieziektebestri'din
 SOA/ sense
 Tuberculosebestri'din T.B.C.
 Medische Milieukunde
 Technische h iënezor
 Li'kschouw
 GROP OTO
 Regionale taken sector OBG
 BOPZ online
 Huisverbod online
 Re ionale Aanvullende diensten
 Forensische eneeskunde
 Sociaal Medische Adviserin
 Medisch adviseurscha en
 Reizi ersadviserin
 Besmettin saccidenten
 Groe svaccinaties
 Pro'ecten AGZ
 Subre io Zuid-Holland Noord
 Subre ionale taken ZHN Aanvullende diensten ZHN
 Sector OBG Sector OBG
 OGGZ reventie en beleid Monitor O enbare Geesteli'ke ezondheidszor
 Meld unt Zor en overlast Hara Gezondheidsbevorderin en OGGZ
 Steunpunt Huiselijk geweld Wijkgericht Gezondheidsbeleid Leiden Gezond
 en Wel
 E idemiolo ie Verslavin s reventie Katwi'k
 Gezondheidsbevorderin 18 lus Pro'ecten OBG
 Verslavin s reventle
 lnformatie- en documentatie
 Di itale ublieksinformatie
 Advîserin Iokaal ezondheidsbeleid
 Sector PZJ Sector PZJ
 JGZ contactmomenten 0-4 Prenatale zor
 JGZ 0-4 extra zor Maatwerk JGZ 0-4
 JGZ uniform overl O voedbureau
 JGZ Contactmomenten 4-19 Preventieve Io o edische zor
 JGZ vaccinaties Coördinatie CJG
 JGZ Individu erichte zor o indicatie 4-19 CJG ondersteunin
 JGZ Gezondheidsbevordering en Beheer Jeugdmatch
 o voedin sondersteunin 'eu d
 JGZ Monitorin 'eu d ezondheidszor Stevi ouderscha SO+
 JGZ Inte raal dossierbeheer en overdracht Beheer virtueel CJG
 36
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Pro ramma O enbare Gezondheidszor , ve|ol
 Sector PZJ, vervol subre ionale taken Sector PZJ, vervol aanvullende diensten
 JGZ Beleidsne|erken Project vroegtijdige opsporing taal- en
 s raakstoornissen
 JGZ Be'l'nvloeden gezondheidsbedreigingen te Projecten PZJ
 en 20 milieu
 JGZ Zor coördinatie individu ericht
 Basiszorg kwetsbare kinderen
 lnspectie kinderopvang
 Calamiteiten/ zedenteam
 Subre io Midden Holland
 Subre ionale taken MH Aanvullende diensten MH
 Sector OBG Sector OBG
 OGGZ reventie en beleid Pro'ecten OBG
 Meld unt Zor en overlast
 Steun unt Huiseli'k eweld
 E idemiolo ie
 Gezondheidsbevorderin 18 lus
 Verslavin s reventie
 lnformatie en documentatie,
 Di itale ublieksinformatie
 Advisering lokaal gezondheidsbeleid
 Sector PZJ Sector PZJ
 Prenatale zor Coördinatie CJG
 JGZ Contactmomenten 0-19 Project vroegtijdige opsporing taal- en
 s raakstoornissen
 JGZ vaccinaties Curatieve lo opedische zor
 JGZ Individu erichte zor o indicatie Beheer Jeu dmatch
 JGZ Gezondheidsbevordering en Projecten PZJ
 o voedin sondersteunin 'eu d
 JGZ Monitoring jeugdgezondheidszorg
 JGZ integraal dossierbeheer en overdracht
 JGZ casu'l'stiekne|erken/ individuele
 zor coördinatie
 JGZ preventie en vroegsignalering (be'l'nvloeden
 bedrei in en 1* en 2* milieu
 JGZ beleids- en zorgne|erken
 Preventieve Iogopedie
 Inspectie kinderopvang
 Calamiteiten/ zedenteam
 37

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 61

Z-11-08973   1.1 Post In - 16311



Productovecicht per functie, inclusief
 verdelingsprincipe
 Functie 140: Openbare orde en veiligheid
 Sector GHOR
 Pro ramma Veili heid en Zor
 Schakel veili heidsketen Product
 Schakel veili heidsketen Proactie en Preventie Adviserin proactie en preventie
 Schakel veiligheidsketen Preparatle Operationele planvorming
 Opleiden, trainen en oefenen
 Materieel
 Paraatheid GHoR-functies
 Schakel veiligheidsketen Repressie Operationele inzet
 Programma Openbare gezondheidszorg
 Sector AGZ van de GGD-çlroen
 N.v.t. Lijkschouw
 Schakel velligheidsketen Preparatie GROP (OTO)
 Sector OBG van de GGD-qroep
 N.v.t. Huisverbod-online
 Functie 711: Ambulanceve|oer
 Sector PAD
 De activiteiten van de RAD, zijnde Spoedeisende ambulancezorgverleningen, Ambulancezorg
 Az-urgentie en Ambulanceritten op aanvraag zijn administratief niet onderverdeeld in producten.
 38
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Functies 714 (Openbare gezondheidszorg) en 715 (Jeugdgezondheidszorg)
 Programma Openbare gezondheidszorg
 Regionale taken
 Functie 714 Functie 715
 Re ionale taken
 Sector AGZ
 lnfectieziektebestri'din
 SOAI sense
 Tuberculosebestri'din T.B.C.
 Medische Milieukunde
 Technische hygiënezorg
 Re ionale aanvullende diensten
 Forensische eneeskunde
 Sociaal Medische Adviserln
 Medisch adviseurschappen
 Reizigersadvisering
 Besmettingsaccidenten
 Groepsvaccinaties
 Projecten AGZ
 Sector OBG
 BOPZ online
 subregionale taken ZHN
 Sector OBG Sector PZJ
 OGGZ reventie en beleid JGZ contactmomenten 0-4
 Meld unt Zor en overlast JGZ 0-4 extra zor
 Steun unt Huiseli'k eweld JGZ uniform overi
 E idemiolo ie JGZ Contactmomenten 4-19
 Gezondheidsbevorderin 18- Ius JGZ vaccinaties
 Verslavin s reventie JGZ lndividu erichte zor o indicatie 4-19
 lnformatie- en documentatie JGZ Gezondheidsbevordering en
 o voedin sondersteunin 'eu d
 Di itale ublieksinformatie JGZ Monitorin 'eu d ezondheidszor
 Adviserin Iokaal ezondheidsbeleid JGZ Inte raal dossierbeheer en overdracht
 JGZ Beleidsnetwerken
 JGZ Be'l'nvloeden gezondheidsbedreigingen te
 en 2* milieu
 JGZ Zor coördinatie individu ericht
 Basiszor kwetsbare kinderen
 Ins ectie kindero van
 Calamiteiten/ zedenteam
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Pro ramrna O enbare ezondheidszor , vewol
 Functie 714 Functie 715
 Aanvullende diensten ZHN
 Sector OBG Sector PZJ
 Monitor Openbare Geesteli'ke ezondheidszor Prenatale zor
 Hara Gezondheidsbevorderin en OGGZ Maatwerk JGZ 0-4 deels
 Wijkgericht Gezondheidsbeleid Leiden Gezond Opvoedbureau
 en Wel
 Verslavin s reventie Katwi'k Preventieve lo opedische zor
 Pro'ecten OBG Coördinatie CJG
 CJG ondersteuning
 Beheer Jeugdmatch
 Stevig ouderschap (SO+)
 Beheer viftueel CJG
 Project vroegtijdige opsporing taal- en
 s raakstoornissen
 Projecten PZJ
 subregionale taken MH
 Functie 714 Functie 715
 OGGZ reventie en beleid Prenatale zor
 Meld unt Zor en overlast JGZ Contactmomenten 0-19
 Steun unt huiseli'k eweld JGZ vaccinaties
 E idemiolo ie JGZ Individu erichte zor o indicatie
 Gezondheidsbevordering 18 plus JGZ Gezondheidsbevordering en
 o voedin sondersteunin 'eu d
 Verslavin spreventie JGZ Monitorln 'eu d ezondheidszor
 Informatie en documentatie, JGZ inte raal dossierbeheer en overdracht
 Digitale publieksinformatie JGZ casu'l'stiekne|erken/ individuele
 zor coördinatie
 Advisering lokaal gezondheidsbeleid JGZ preventie en vroegsignalering (be'i'nvloeden
 bedrei in en 16 en 2* milieu deels
 JGZ beleids- en zor netwerken
 Preventieve lo o edie
 Ins ectie kindero van
 Calamiteiten/ zedenteam
 Aanvullende diensten MH
 Pro'ecten OBG Coördinatie CJG
 Project vroegtijdige opsporing taal- en
 s raakstoornissen
 Curatieve lo o edische zor
 Beheer Jeu dmatch
 Pro'ecten PZJ
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Functie 716 (Brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin)
 Pro ramma O enbare ezondheidszor
 Subre ionale taken MH
 Maatwerk JGZ 0-4 deels)
 JGZ preventie en vroegsignalering (be'l'nvloeden
 bedrei in en 1* en 2* milieu deels
 Verdelingsprincipe
 Sector GHOR
 De producten van de sector GHOR zijn verdeeld naar de schakels in de veiligheidsketen en projecten.
 Alle producten en projecten vallen onder de functie 140, Openbare Orde en Veiligheid.
 Sector RAD
 De taken van de sector RAD vallen geheel onder functie 711, Ambulancezorg.
 Sectoren AGZ. OBG en PZJ van de GGD-clroeo
 De producten van deze sectoren zijn verdeeld op basis van de activiteiten, zoals voorgeschreven in de
 Wet Publieke Gezondheidszorg, evenals de daarmee samenhangend activiteiten voor aanvullende
 diensten, behoudens de aanvullende diensten Lijkschouw en Huisverbod online, welke zijn
 ondergebracht bij de functie 140, Openbare Orde en Veiligheid.
 De activiteiten Openbare gezondheidszorg vallen onder functie 714. De activiteiten
 Jeugdgezondheidszorg met alle daarmee samenhangende activiteiten zijn onder functie 715
 opgenomen.
 41
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Verklarende woordenlijsten
 Verklarende woordenlijst sector ERAD
 Al-vervoer Spoedvewoer met Naailicht en sirene
 Az-vervoer Spoedvewoer zonder zwaailicht en sirene
 AB Algemeen Bestuur
 AED Automatische Externe Defibrillator
 Ambuteam Ambulanceteam onderdeel van de Geneeskundige Combinatle
 AVLS Automatisch Voeduig Locatie Systeem
 B-vervoer
 BBV
 B|T
 CPA
 DB
 ECG
 EHBO
 FLO
 FPU
 GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
 GHR (Wet) Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (Wet)
 GIS Geografisch lnformatie Systeem
 GMK Gemeenschappelijke MeldKamer
 GMS Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
 GR Gemeenschappelijke Regeling
 GW Gemeentewet
 Besteld vervoer
 Besluit Begroting en Veran|oording Provincies en Gemeenten
 Bedrijfs Opvang Team
 Centrale Post Ambulancevewoer
 Dagelijks Bestuur
 Elektro Cardiogram
 Eerste Hulp Bij Ongevallen
 Functioneel Leeftijds Ontslag
 Flexibele Pensioen Uitkering
 HKZ
 HM
 LUCAS
 LUMC
 MKA
 MMT
 MICU
 Nza
 OVDG
 |K
 |P
 |D
 RCC
 Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
 Hollands Midden
 Lund University Cardiac Arrest System
 Leids Universitair Medisch Centrum
 Meldkamer Ambulancezorg
 Mobiel Medisch Team
 Mobile Intensieve Care Unit
 Nederlandse Zorgautoritelt
 Officier van Dienst Geneeskundig
 Reserve Aanvaardbare Kosten
 Regionaal Ambulance Plan
 Regionale Ambulance Dienst
 Regionaal Coördinatiecentrum
 42
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RDOG HM Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris
 RPCP Regionaal Patiënten en Consumenten Platform
 RJZ Regeling Jaa|erslaggeving Zorginstellingen
 SIGMA
 SOSA
 SOVAM
 USAR
 VNG
 VOP
 VPL
 |S
 Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie', 1 team bestaat uit 8 Rode Kruis-
 vrljwilligers
 Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening
 Secto/onds Opleidingen Voor AMbulancezorg
 Urban Search And Rescue
 Vereniging Nederlands Gemeenten
 Versterkt Ouderdomspensioen
 Wet VUT Pre-pensioen Levensloop
 1. (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Voo|aardenscheppen (rit)
 Wet Ambulance Vervoer
 Wet Ambulance Zorg
 Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
 Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
 WAV
 W|
 Wet BIG
 WGBO
 Verklarende Woordenllst sector GGD
 |B
 AGZ
 AIDS
 AMK
 AM|
 AOZ|
 BAO
 BC
 BOB
 CB
 CBS
 CJG
 COA
 CPA
 Cvl
 DB
 DD JGZ
 DO
 DTP
 FAZ
 GBA
 GGD
 Algemeen Bestuur
 Algemene Gezondheidszorg (sector binnen de GGD-groep vd RDOG HM)
 Acquired Immune Deflciency Syndrome
 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
 Algemeen Maatschappelijk Werk
 Ambtelijk overleg Zorg en Welzijn
 Basisonde|ijs
 Bestuurscommissie
 Bevolkingsonderzoek Borstkanker
 Consultatiebureau
 Centraal Bureau voor de Statistiek
 Centrum voor Jeugd en gezin
 Centrale Opvang Asielzoekers
 Centrale Post Ambulanceve|oer
 Commissie voor Indicatiestelling
 Dagelijks bestuur
 Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen EKD)
 Directie overleg RDOG HM
 Difterie, Tetanus en Polio
 Financiële en Algemene zaken (stafafdeling RDOG HM)
 Gemeentelijke Basis Administratie
 Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
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GGZ
 GHOR
 GIP
 GVO
 HIV
 HM
 HPV
 IZB
 JGZ
 JHV
 JIP
 JIS
 LCI
 LCR
 MH
 MHG
 MOA
 MT-GGD
 NABW
 OGGZ
 O en O
 OBG
 Geestelijke Gezondheidszorg
 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
 Gezondheidslnformatiepunt
 Gezondheidsvoorlichting en -rpvoeding
 Human Immunodeficiency Virus
 Hollands Midden
 Humaan papillomavirus
 Infectieziektebestrijding
 Jeugdgezondheidszorg (taakgebied GGD)
 Jeugdhulpverlening
 Jongeren Informatiepunt
 Jeugdgezondheidszorg Informatie Systeem
 Landelijke Coördinatiestructuur lnfectieziektebestrijding
 Landelijk Coördinatiepunt Reizigersadvisering
 Midden Holland
 Milieu hygiëne en gezondheid (cluster binnen sector AGZ)
 Medische Opvang Asielzoekers
 overleg sectormanagers GGD directie
 Nieuwe Algemene Bijstandswet
 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering
 Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering (sector binnen de GGD-groep van de
 RDOG HM).
 Permanente Commissie Leerlingenzorg
 Personeel, Organisatie & communicatie (stafafdeling RDOG HM)
 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
 Preventief Gezondheidsonderzoek
 Publieke zorg voor de jeugd (sector binnen de GGD-groep van de RDOG HM)
 PCL
 PO&C
 PGA
 PGO
 PZJ
 RAAK Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
 RAD Regionale Ambulance dienst
 RAV Regionale Ambulancevoorziening (Ambulancedienst + meldkamer Ambulancezorg)
 RDOG HM Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris
 RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 SBBW
 SG
 SMA
 SO
 SBO
 SOA
 SWV
 VCJG
 VO
 VRHM
 Stichting Bevolkingsonderzoek BaarmoederhalskankerWest
 Stuurgroep
 Sociaal Medlsche Advisering
 Speciaal Ondel-wijs
 Speciale Scholen voor Basis Onderwijs
 Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
 Samenwerkingsverband
 Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin
 Voortgezet Onderwijs
 Veillgheidsregio Hollands Midden
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WG
 WMO
 WPG
 WSW
 WVG
 |T
 ZHN
 Werkgroep
 Wet Maatschappelijke ondersteuning
 Wet publieke gezondheid
 Wet Sociale Werkvoorziening
 Wet Voorzieningen Gehandicapten
 Zorg- en AdviesTeam
 Zuid-Holland Noord
 45
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Bijlagen
 Sectorbegroting 2012 RAD Hollands Midden, programma Ambulancezorg
 t.b.v. Nza en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt
 integraal onderdeel uit van de begroting 2012 van de RDOG Hollands Midden
 en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook
 deze sectorbegroting.
 47
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Voorwoord
 Algemeen
 Voor u Iigt de sectorbegroting 2012 van de RAD Hollands Midden. In dit document wordt een nadere
 uitwerking gegeven van de ontwerpbegroting 201 2 van het programma Ambulancezorg. De
 sectorbegroting is gebaseerd op de gerealiseerde productiecijfers 2010 en conform de voorschriften
 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 Financiering
 De kosten van het programma Ambulancezorg worden door de zorgverzekeraars conform de
 voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Er wordt geen bijdrage per inwoner in
 rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.
 Missie
 De missie van de RAD Hollands Midden Iuidt:
 ''De RAD Hollands Midden biedt veran|oorde ambulancezorg uniform, zichtbaar en toonaangevend
 t.b.v. de regio Hollands Midden.
 Visie
 De visie van de RAD Hollands Midden Iuidt:
 De RAD
 - rust haar personeel toe met kennis en middelen om optimaal te kunnen functioneren
 - zet HRM instrumenten in om de talenten van de medewerkers te ontplooien
 - zorgt voor de veiligheid van de medewerker en patiënt
 - onderkent de risico's van de bedrijfsprocessen en is continu gericht op het voorkomen van (de
 herhaling van) incidenten
 - zorgt voor een veilig meldklimaat voor de medewerker voor het melden van incidenten
 - innoveert het product en proces van ambulancezorg en ontwikkelt nieuwe diensten
 - zorgt voor een optimale spreiding van de standplaatsen
 - draagt zorg voor een optimale paraatheid ten behoeve van spoedeisende ambulancezorg
 - draagt zorg voor een optimale positionering van de RAD binnen de RDOG
 - draagt vanuit haar positie bij aan versterking van de zorgketen binnen de regio
 - treedt actief op bij schaalvergroting om de positie van de patiënt in onze regio te borgen
 - zet de beschikbare financiële middelen maximaal in voor ambulancezorg
 - gaat effectief en efficiënt met de beschikbare middelen om
 - betrekt de patiënt actief bij direct-patiënt gerelateerde onde|erpen (veiligheidsmanagement,
 klachtenregeling)
 - zorgt voor een optimale afstemming tussen vraag naar en beschikbaarheid van ambulancezorg
 - padicipeed actief in de keten van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
 - optimaliseed haar samenwerking met de partners in de veiligheidsregio
 - is zichtbaar in de regio door maatschappelijk betrokken te zijn
 - levert een bijdrage aan specifieke projecten van charitatieve instellingen
 Het motto van de RAD luidt:
 Goede ambulancezorg redt mensenlevens daar spannen wij ons voor inl''
 3
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Toelichting op diverse posten in de begroting
 Personeelskosten staf- en steunfuncties
 Voor de staf- en steunfuncties is uitgegaan van de werkelijke bezetting in 201 1.
 Een loonindexcijfer is toegepast van 2 %.
 Personeelskosten rijdend personeel inclusief FLO
 In deze begroting is rekening gehouden met het meest actuele dienstrooster 201 1/2012 voor het rijdend
 personeel. Tevens is rekening gehouden met stodingen ten behoeve van de overgangsregeling FLO
 (f 1.469.000,-) inclusief de uitbetaling aan medewerkers die met functioneel Ieeftijdsontslag zijn gegaan in
 de oude FLO regeling.
 Een Ioonindexcijfer is toegepast van 2%.
 In 2012 is voor detachering vanuit ketenpadners een bedrag in de begroting opgenomen van
 f 145.000,-.
 Opleidingskosten
 De kosten van de Regionale Opleidingscoördinator, administratieve ondersteuning, het scholingscentrum,
 docenten materiaal ten behoeve van twee Iandelijke en vier regionale scholingsdagen en initiële scholing
 voor het rijdend personeel zijn in de begroting opgenomen. De vervangingskosten van de medewerkers zijn
 buiten beschouwing gelaten.
 Snecificatie kosten:
 lnitiële scholing 60.000
 Landelijke nascholing 159.000
 Regionale scholing 186.000
 Kosten opleidingscentrum incl. ROC en secretariaat 146.000
 Overige scholingskosten - 99.000
 Totaal opleidingskosten f 650.000
 Kosten voertuigen
 In 2012 zullen 4 ambulances worden geleverd.
 Kosten inventaris ambulances
 De afschrijving van de medlsche apparatuur en navigatieapparatuur, alsmede het onderhoud van de
 inventaris zijn onder deze post opgenomen.
 Kosten medische middelen
 De kosten van medische middelen zijn in navolging van de jaren 2010 en 2011 begroot op basis van het
 werkelijk gebruik.
 Verbindingskosten
 Dit betreft de kosten voor het gebruik van C2OO0 apparatuur en AVLS-GIS. In deze begroting is er van
 uitgegaan, dat voor C2000 geen abonnement- en gesprekskosten in rekening gebracht worden door BZK.
 Bij AVLS-GIS is gekozen voor een snelle update (elke 10 seconden). Hierdoor benaded het beeld op de
 meldkamer de actuele situatie, waardoor de dichtstbijzijnde ambulances beter ingezet kunnen worden. De
 meerkosten zijn opgenomen in de begroting.
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Huisvestingskosten
 In deze begroting zijn opgenomen de kosten voor de hoofdstandplaatsen Leiden Alphen en Gouda
 alsmede van de 6 verplaatsbare uitrukpunten in Hillegom, Noordwijk, Leiderdorp, Nieuwveen, Moordrecht
 en Nederlek. De opkomstplaats Katwijk is met lngang van december 201 1 ondergebracht in de nieuwe
 hoofdvestiging te Leiden waar tevens het opleidingscentrum per genoemde datum gehuisvest wordt,
 Kantoorkosten
 Voor de inhuur van externen voor juridisch advies, algemeen advies, systeembeheer en accountancy is
 f 196.000,- begroot. Voor de personeels-en salarisadministratie is een bedrag opgenomen groot
 f 91 .000,-. Voor de afschrijving van kantoorautomatisering en automatisering is rekening gehouden met
 vewroegde afschrijving van buiten gebruik gestelde activa. In totaal is een bedrag begroot van f 196.000,-.
 Projecten vrije marge
 Met de zorgverzekeraars dienen nog nader afspraken te worden gemaakt over waaraan genoemde gelden
 besteed worden.
 Rentelasten
 De rentelasten zijn ten opzichte van 201 1 verhoogd met f 300.000 - voor de rente op de leningen ten
 behoeve van de nieuwe hoofdvestiging te Leiden en de vestiglng te Gouda.
 Kosten Meldkamer Ambulancezorg
 De Meldkamer Ambulancezorg brengt voor iedere declarabele rit, die binnenkomt een
 CpA-toeslag in rekening. De hoogte van de toeslag wordt bepaald door de NZa.
 Overîge inkomsten
 In de overige inkomsten is begrepen een vergoeding van de GHOR voor de inzet van een twaalftal
 medewerkers t.b.v. de parate OvDG-functie. Daarnaast Ievert de RAD medewerkers t.b.v. het Ambuteam,
 een zestal GHoR-voeduigen, deelname aan oefeningen en werkelijke inzet bij rampen/grootschalig
 optreden.
 Bijdrage FLo-kosten Nza
 Vanaf 201 1 vergoedt de NZa 95% van het totaal aan FLo-kosten.
 5
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3. Speci|catie van de begroting van baten en Iasten 2012
 Pe|oneelskosten staf- en steunruncties
 Pœ|oneelskosten rijdend personeel incl FLO
 Overige pe|oneelskosten
 Uite|krachten LMAZ
 Detachering vanuit ketespadners
 Vergoeding verblljRosteo
 kosten werving en selectie
 Kosten persoxetska|ine
 Arbo-zcàrg
 Werkkleing
 Kosten OR
 Loonkosten WW uitkering eigen risico
 Overige personeelsiasten
 ZW conforme uitkeri|en
 Represedatiekosten
 Deskundlghedsbevordering
 Niet reguliere sctolirlg
 Kosten voertuigen
 Afschrijving ambulnnces
 Afschrqviqg pfkelauto's
 Vecekering ambulances
 Veczekeriœ piketautœ's
 Motorrijïlgenbelasti|
 Lease en onderhoud
 srandsto|osten
 soetes
 Onderhcud ambulances en piketauto's
 Overige v|dulgkosten
 Medische middelen
 Aanschaf medische materialen
 Linnecgoed
 Zuurstof en pesslucht
 Medicjnen
 Kosten verbindîngen
 Afschrjving AVLS-GIS
 Kosten C2000
 Onder|udskosten AVLS GIS
 Kosten mobilofonie
 Huisvestingskosten
 Afschrijving gebouwen
 Huur gebotfwen
 Overige vaste lasten
 Ahoonmaakkosten
 Ondchoudskosten
 Huisvestingskosten |calculeerbaar
 Overige |isvestingskosten
 Afvalve|rking
 Energie- en wate|erbruik
 ()
 145.000
 14.000
 0
 26.000
 52.900
 192.0|0
 28.000
 10.000
 66.000
 ..63.|0
 22.000
 600.000
 50.000
 714.000
 101.000
 181.000
 21 .000
 1.000
 0
 277.000
 2 000
 325 0oû
 24.000
 197.000
 25.090
 107 000
 385.0Q0
 71.009
 165.000
 23.000
 3.000
 66.090
 25 000
 O
 163.|0
 321.K0
 8.0|0
 100.000
 57.000
 209.000
 18 000
 16.000
 63.020
 329.000
 644.000
 94.*0

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 57 van 61

Z-11-08973   1.1 Post In - 16311



Kanteorkosten
 Personœls- en salarisadmtnlstratle
 Afschrijving computeragparatuur
 Afsckijvix kantxrfnventaris
 Accountantskosten
 Syst|m|heer
 Advieskosten
 Juridisch advieskosten
 Vecekeringskosten
 Kopieer- en drukwerk
 Kantxrbenodigdheden
 lMernetkosten
 Mobiele tëefonfekosten
 Vaste lelefoniekosten
 Pcdikosten
 Abonnementen en Iidmaatschappen
 S'îlfz Cedlkering
 |ankkosten
 lncassokosten
 Afhijsingskosten brandweer
 Afschrijvingskosten debiteuren
 Rentekosten
 Kosteo meldkamer
 91.0()0
 51.000
 145.000
 9 000
 162.000
 0
 25.000
 4:.000
 23.009
 24.0()0
 14.000
 68.000
 42.000
 4.(800
 109.000
 8.000
 3.000
 7.000
 359.000
 150.000
 200.000
 826.0|0
 359.000
 Specificatie baten
 Bîjdrage zorgvecekeraars 17.308.000
 Bijdrage meldkamer zorgvocekeraars
 Overige Inkomstert
 Opbrengst GHOR
 Opbrengst GGD
 Opbreogst LMAZ
 Opbrengst trekkfngsgelden
 Overige opbrengsten
 Bildrage FLO kosten NZA
 1% korting convenant
 Totaal baten
 1.900.000
 291 .000
 35.000
 0
 298.000
 200.000
 |24.00|
 9

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 58 van 61

Z-11-08973   1.1 Post In - 16311



4. Budget volgens rekenstaat Nederlandse Zorgautoriteit
 Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op:
 - Rekenstaat 1 van 201 1 d.d. 8 december 2010
 - Productieafspraken op basis productie 2010
 Aantal standplaatsen:
 Totaal aantal kilometers
 Aantal fte ROC
 Aantal piketauto's
 Aantal ambulances
 Aantal ongewogen declarabele ritten
 Aantal ongewogen EHOB ritten
 Totaal aantal ongewogen ritten
 Totaal aantal gewogen ritten
 Controleprotocol
 2012
 9
 1 .426.765
 1,45
 8
 30
 36.775
 8,853
 45.628
 32.600
 1
 Loonkosten
 01. Loonkosten normbudget
 02. Loonkosten directie en administratie
 03. Loonkosten opleiding
 06. Overige Ioonkosten
 Subtotaal Ioonkosten
 Materiële kosten
 07. Materiële kosten normbudget 1.235.000
 09. Onderhoud gebouwen 36.000
 10. Heffingen, belastingen en verzekeringen 15.000
 11. Energiekosten 6|.000
 12. Onderhoud ambulances 223.000
 13. Onderhoud medische inventaris 37.000
 14. Kosten piketauto's 50.000
 15. Overige materiële kosten 125.000
 Subtotaal materiële kosten 1.788.000
 11.310,000
 884.000
 494.000
 420.000
 13.108.000
 Kapitaalslasten
 16. Afschrijvingskosten huisvesting 146.000
 17. Afschrijvingskosten inventaris 29.000
 18. Afschrijvingskosten ambulances 659.000
 19. Afschrijvingskosten medische inventaris 356.000
 20. Overige afschrijvingskosten (o.a. huur) 301.000
 21 . Rentekosten 258.000
 22. Afschrijvinjdubieuze debiteuren 150.000
 subtotaal kapltaalslasten 1.899.000
 25. Overige kosten 513.000
 Totaal aanvaardbare kosten
 17.308.000
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5. Inzet ambulances per standplaaï
 Aantal ambulances per dagdeel
 00:00-08:00 08:00-16:00 16:00-24:00
 Maandag 9 18 13
 Dlnsda 9 18 13
 Woensdag 9 18 13
 Donderdag 9 18 13
 Vrijdag 9 18 13
 Zaterda 9 13 12
 Zonda 10 13 12
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