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Aanleiding 

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (verder RDOG HM) 

maakt, voordat zij met de ontwerpbegroting komt, een conceptprogramma. Hierin staan 

de grote lijnen waar zij het volgende jaar op in gaat zetten.  

Ondanks dat er in 2014 nog veel duidelijk moet worden over de decentralisaties in 2015 

en de gevolgen voor de openbare gezondheid, is de RDOG erin geslaagd een 

conceptprogramma te schrijven voor 2015. Dit conceptprogramma ligt voor zienswijze 

aan uw gemeenteraad voor.  

In deze verkorte samenvatting hebben wij de belangrijkste onderdelen uit het 

conceptprogramma 2015 gehaald. Om u een beeld te geven van de taken die de RODG 

voor onze inwoners uitvoert.  

Hier en daar is tussen vierkante haken […] een opmerking gezet om het te 

verduidelijken of aan te geven hoe gemeente Hillegom hiermee omgaat. 

  

Bezuinigingen 

RDOG heeft net als andere gemeenschappelijke regelingen de opdracht gekregen om 

10% te bezuinigen. Uit onderzoek bleek dat dit gaat leiden tot problemen in de 

uitvoering. Taken in de Jeugdgezondheidszorg worden dan ondermaats uitgevoerd, met 

alle bijbehorende risico’s.  

In 2014 wordt een onderzoek gestart naar de toekomstige positie van de RDOG. Hoe 

kan zij een flexibelere organisatie worden die beter kan inspelen op de ontwikkelingen, 

zonder dat de gemeenten blijven zitten met frictiekosten.  

Missie 

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van 

de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. 

Daarnaast probeert de RDOG de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. 

Het is onze missie om die opdracht resultaatgericht op een innoverende manier in 

samenwerking met betrokkenen vorm te geven. 

Ambitie 

De RDOG heeft de ambitie om er een bijdrage aan te leveren dat de regio Hollands 

Midden gaat behoren tot de drie regio’s met de hoogste gezondheidsverwachting 

van Nederland. [Opmerking: Onze regio staat nu in de top 5.] 
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Programma’s 

De programmabegroting van de RDOG bestaat uit drie programma’s. 

I. Veiligheid en zorg 

Geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Uitvoering ligt bij de Geneeskundige HulpOrganisatie in de Regio (GHOR). [Opm.: de 

begroting komt via de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio] 

II. Ambulancezorg 

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de financiering van de ambulances. [Opm.: 

de gemeente is financieel noch inhoudelijk verantwoordelijk] 

III. Openbare gezondheidszorg 

Het programma Openbare Gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de 

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (verder GGD) en gefinancierd door de 

gemeenten. Dit programma is verdeeld in 4 subthema’s: 

1) Algemene Gezondheidszorg 

2) Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering 

3) Publieke Zorg voor de Jeugd 

4) Zorg Kwetsbare Burgers 

Bij elk thema horen verschillende activiteiten, deze worden hieronder uitgewerkt. 
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1) Openbare gezondheidszorg; Algemene Gezondheidszorg 

Infectieziektebestrijding 

De GGD is gebonden aan landelijke richtlijnen, regionale keuzes zijn moeilijk. Meer 

alertheid op TBC, legionella, hepatitis A en B en SOA’s.  

Medische milieukunde 

Inwoners en gemeenten hebben meer vragen over het binnenmilieu en de omgeving. 

GGD heeft als speerpunt: adviseren over gezondheidsaspecten van ruimtelijke 

ontwikkeling. Dit gebeurt in overleg met de Omgevingsdienst Midden Holland. 

Binnenmilieu op scholen, aanvullende financiering vanuit landelijke overheid. 

Clusteronderzoeken, onderzoeken of overeenkomende gezondheidsklachten 

veroorzaakt worden door dezelfde bron.  

 

2) Openbare gezondheidszorg; Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering 

Epidemiologie en Beleid 

Elke vier jaar een gezondheidspeiling, op basis daarvan wordt de Regionale 

Volksgezondheid Toekomstverkenning (rVTV) geschreven. In 2014 starten met nieuwe 

rVTV voor beleidsperiode 2017-2020. 

Gezondheid- en Wmo-beleid komen in elkaars verlengde te liggen, door de aandacht 

voor preventie.  

Gezondheidsbevordering en publieksinformatie 

Gezondheidsbevordering gaat om gedragsgerichte preventie van vermijdbare 

aandoeningen die mens en diens directe omgeving, werkkring en gezondheidszorg 

belasten. Het Rijk faciliteert gezondheidsbevordering [Opm.: hieronder valt de 

buurtsportcoach regeling waar gemeente Hillegom gebruik van maakt]  

Informatie- en documentatiecentrum biedt ondersteuning en advisering voor iedereen.   

Digitale sociale kaart met laagdrempelige, goede bereikbare en actuele sociale 

kaartgegevens op internet met informatie over zorg, wonen en welzijn in Zuid-Holland 

Noord. Aanvullende dienst wordt tot en met 2015 afgenomen. [Opm.: het komende jaar 

moeten we besluiten of wij na 2015 de digitale sociale kaart willen houden] 
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3) Openbare Gezondheidszorg; Publieke Zorg voor de Jeugd 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Producten: 

- Prenatale voorlichting 

- Contactmomenten 0 – 18 jaar: signaleren, screenen, inschatten zorgbehoefte 

- Voorlichting, advisering, instructie en begeleiding risicokinderen en –gezinnen 

- Toeleiding en Zorgcoördinatie 

- Rijksvaccinatieprogramma 

- Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning 

- Gezondheidsbedreigingen 

- Beleidsadvisering jeugd 

In de hele RDOG-regio worden in 2015 dezelfde producten aangeboden in het 

basistakenpakket. [Opm.: in voorgaande jaren (tot 2014) namen niet alle gemeenten 

dezelfde producten af. Voor Hillegom betekent dit dat wij vanaf 2015 ook non-bereik, 

stevig ouderschap plus en prenatale voorlichting afnemen bij de GGD en aanbieden aan 

(toekomstige) ouders]  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de schakel met onderwijs, kinderopvang, 

dorp, jeugd- en gezinsteams en curatieve gezondheidszorg. Aansluiten bij de 

ontwikkelingen van de decentralisaties, Passend Onderwijs en Veiligheidshuis. 

Verbeteren van het huidige Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). 

Basistakenpakket JGZ 

Publieke Zorg voor de Jeugd heeft drie hoofdtaken: uitvoering van het Basistakenpakket 

Jeugdgezondheidszorg, coördinatie en uitvoering van CJG werkzaamheden en de 

uitvoering van de Inspectie Kinderopvang. 

De GGD wil flexibelere inzet van de contactmomenten, zodat zij meer tijd kan besteden 

aan kinderen en gezinnen waar het nodig is. Dit gaat ‘ten koste’ van de kinderen 

waarmee het goed gaat. Hiervoor heeft zij nieuwe werkwijzen ontwikkeld:  

Gezamenlijk inschatten zorgbehoefte (GIZ), nieuwe methode waarmee de professional 

de zorg- en ontwikkelbehoeften van een ouder/jeugdige snel in kaart brengt: samen 

met de betreffende ouder of jeugdige.  

Stevig Ouderschap pre- en postnataal is kortdurende laagdrempelige steun voor 

gezinnen met een verhoogd risico op opvoedproblemen. Gericht op het versterken van 
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het gezonde opgroeien en opvoeden en normaliseren van problemen. Het is één van de 

vier meest effectieve interventies in Nederland. 

Activiteiten vanuit Jeugdhulp worden aangeboden als een risico(situatie) of probleem 

gesignaleerd is. Anders dan JGZ dat preventief is en bedoeld voor alle kinderen. 

Samenwerking versterken op basis van 1Gezin1Plan op bepaalde onderdelen: 

zwangerschap, bevalling en het jonge kind; gezondheidszorg; Jeugdhulp; onderwijs en 

kinderopvang. 

Aansluiten op de Jeugdwet 

Jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpvoorzieningen hebben elkaar nodig om de 

hulpverlening aan ouders en jongeren te verbeteren en versterken. 

Jeugdgezondheidszorg is een vertrouwd gezicht voor ouders, jeugd, scholen, 

kinderdagverblijven en andere aanpalende voorzieningen. Voor de meeste ouders is de 

drempel naar het CJG niet hoog.  

Het is effectief en efficiënt om bestaande informatie en netwerken te benutten. De JGZ 

blijft, als de jeugdhulp is afgesloten. Benutten van de expertise van de jeugdarts en 

gebruik maken van preventieve activiteiten. 

Het is in het belang van de gemeenten dat er geïnvesteerd is in de aansluiting tussen de 

JGZ en de nieuwe voorzieningen voor jeugdhulp.  

Toezicht Kinderopvang 

Geen wijzigingen in 2015 ten opzichte van 2014.  

 

4) Openbare Gezondheidszorg; Zorg Kwetsbare Burgers 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

De positie van de OGGZ in de nieuwe Wmo is nog onduidelijk. De taken van het 

Meldpunt Zorg en Overlast en de OGGZ blijven bestaan. Rol voor de Jeugd- en 

Gezinsteams en (boven)lokale voorzieningen.  

AMHK 

De gemeenten moeten nog een definitief besluit nemen over onderbrengen van het AMK 

bij de RDOG. Een front-office in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De inhoudelijke visie op het AMHK is uitgewerkt in de notitie Veiligheid en Kind. 
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Ontwikkelingen takenpakket 

De in 2011 ingezette harmonisatie van de twee regio’s Midden-Holland (MH) en Zuid-

Holland Noord (ZHN) is in 2015 gerealiseerd. Dit levert een besparing van € 350.000 op, 

omdat het basistakenpakket gelijk wordt. 

Het Algemeen Bestuur van de RDOG heeft eind 2013 ingestemd met het voorstel om de 

producten in de jeugdgezondheidszorg te harmoniseren.  

 

Naast bezuinigingen op materiële kosten en overhead moeten er inhoudelijke keuzes 

gemaakt worden om de bezuinigingsopgave voor 2015 te halen. In het 

conceptprogramma 2015 doet de RDOG hiervoor een aantal voorstellen. [Opm.: Het 

college van Hillegom heeft geen van de voorstellen overgenomen]  

Prenatale voorlichting en zorg, besparing van € 83.000 

Prenatale voorlichting zit vanaf 2015 voor beide regio’s in het basistakenpakket. 

Voorgesteld wordt om op de uitgaven te bezuinigingen. Gevolg is dat het aanbod van 

MH verschraalt ten opzichte van 2014 en dat voor ZHN geen verbetering mogelijk is. 

Basiszorg coördinatie kwetsbare kinderen (BKK), besparing van € 61.000 

In ZHN is BKK een basistaak en in MH is het een aanvullende dienst. Dezelfde keuze ligt 

voor als bij prenatale voorlichting. Gevolg is dat de beschikbare begeleiding over meer 

gezinnen moet worden verdeeld.  
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Andere keuzes voor 2015 

De financiële consequenties van: 

- de vorming van het AMHK, 

- de vernieuwing van de Wet Publieke Gezondheid; 

- de doorvoering van verschillende interne organisatiewijzigingen; 

zijn nog niet bekend. 

Andere besluiten over producten voor 2015 

Taak Voorstel 

Contactmoment adolescenten JGZ Geen wijziging in de gemeentelijke bijdrage 

Opleidingen, Trainingen en Oefeningen 

(OTO) 

Geen wijziging in de gemeentelijke bijdrage 

Bestuursondersteuning gemeenten 

Activiteiten worden geschreven op de 

processen, niet langer alleen op 

overhead om inzicht te geven in de 

besteding. 

Geen wijziging in de gemeentelijke bijdrage 

Academische werkplaatsen Geen wijziging in de gemeentelijke bijdrage 

Stevig Ouderschap Aanvullende dienst in 2015 en 2016 bekostigd 

via bijdrage per kind 0-4 jaar. 

Basiszorg coördinatie kwetsbare 

kinderen 

Voegen bij Zorg Kwetsbare Burgers ipv JGZ, in 

2015 en 2016 bekostigen via de gemeentelijke 

bijdrage. 
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Wijzigingen organisatiestructuur RDOG HM 

 

Huisvestingsplan 2015 

Het pand in Gouda wordt deels overgenomen door de Omgevingsdienst, omdat zij meer 

ruimte nodig hebben en de GGD minder. Dit levert een besparing van € 180.000 op. 

De huisvesting van het AMHK is nog niet bekend. 

Informatisering en ICT 

De ICT is nog niet toegerust op de groei naar 950 medewerkers. Voornemen om te 

investeren in automatisering, kosten hiervoor zijn € 150.000. 

Aanpassen van werkprocessen; verbeteren van interne informatieverzameling; 

vervangen van ICT-systemen. 

Uitgangspunten begroting 2015 

Contouren vastgestelde bezuinigingsafspraken periode 2014-2016 

In 2011 zijn bezuinigingsscenario’s ontwikkeld en afkappunten vastgesteld per sector, 

daaronder is uitvoering niet langer verantwoord. De totale taakstelling was € 2 miljoen. 

De volgende taakstellingen moeten nog gerealiseerd worden in 2015-2017: 

- € 812.000 voordeel als gevolg van de integratie JGZ 0-4 jaar en JGZ 4-19 jaar. 

- € 350.000 gerealiseerd door de harmonisatie van de twee regio’s. 

Tegenvallers in de bedrijfsvoering: 

- Gemiddelde personeelskosten waren begroot op 95% van het maximum van de 

salarisschaal. De feitelijke personeelslasten in 2013 waren circa 96,5%. Dit loopt 

naar verwachting op naar 98%. Extra lasten van € 434.000,- [Opm.:dit is een 

gevolg van laag verloop van personeel] 
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- Extra tijdsinvestering door de ingebruikname van het Digitaal Dossier JGZ, 

productieverlies van € 600.000. Er worden minder contactmomenten gehouden, 

om dit te compenseren.  

- Teruglopende inkomsten bij de aanvullende diensten.  

Beleid indexatie 2015 
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Prognose Bijdrage per gemeente 2015 

 

 

 

 


