
 

*Z015984E5FD*  

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

Z-13-15213 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3685  

B&W-besluit   29-01-2013 

Uitwisseling 
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Agendanummer   13b     

 

Onderwerp:  

Conceptprogramma 2014 RDOG Hollands Midden 

 

 

Wij stellen voor:  

Aan de RDOG de volgende zienswijzen op het conceptprogramma 2014 kenbaar te 

maken: 

1.  In afwachting van de uitkomsten van de scenariodiscussie over mogelijke 

bezuinigingen in de gemeente Hillegom, kunnen wij geen toezeggingen doen 

over de indexatie van 1,54%. 

2.  In de begroting en de rapportages zijn de financiën gekoppeld aan de 

beleidsdoelstellingen en activiteiten. Wij willen inzicht krijgen in de financiële 

positie van de RDOG. 

3.  Geen financiële consequenties verbinden aan de mogelijke veranderingen in 

het takenpakket van de Jeugdgezondheidszorg in 2015.  

 

 

Bestaand kader:  

Wet op de gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM 

Wet Publieke Gezondheid 

Beleidsnota ‘Gezonder in Hillegom’ (Gezondheid en Sportstimulering) 

 

Doelstelling: 

Prestatieveld 2.6 Volksgezondheid 

Uitvoeren van de reguliere taken 2014 

Jeugdgezondheidszorg, Preventie en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)  

 

 

Inleiding: 

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

vraagt om een zienswijze op het conceptprogramma 2014. De RDOG HM heeft een 

nieuwe begrotingsplanning gemaakt, waardoor de gemeenteraad meer tijd heeft voor 

een effectieve gedachtewisseling over de opgedragen taken aan de RDOG.  
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De raad kan een zienswijze geven op het conceptprogramma, dat wordt verwerkt in 

de begroting 2014 die in juni 2013 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad. 

 

Argumenten: 

1.1 In afwachting van de scenariodiscussie over mogelijke bezuinigingen in de 

gemeente Hillegom, worden geen toezeggingen gedaan over de indexatie van 

1,54%. 

Het college heeft bezuinigingsscenario’s voorbereid voor de Kadernota.  

De wethouder zal het standpunt over indexatie van gemeenschappelijke regelingen 

(waaronder de RDOG) meenemen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van  

27 maart 2013. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 7 maart 2013 zal de 

wethouder kennis geven van de zienswijzen. 

Op dit moment kan geen toezegging worden gedaan over het wel of niet toepassen 

van de indexatie van 1,54%. 

 

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

beleidsdoelstellingen en activiteiten. 

De RDOG stuurt elk jaar een productenboek waarin van elk product, bijvoorbeeld 

‘Openbare Geestelijke Gezondheidszorg’ of ‘Gezondheidsbevordering’, is opgenomen 

wat de bijdrage per product is. Echter het is niet inzichtelijk wat de GGD HM voor elke 

gemeente heeft gedaan.  

De deelnemende gemeenten verzoeken de RDOG om deze informatie, zodat er beter 

inzicht verkregen kan worden in de financiële positie van de RDOG. 

  

3.1 Geen financiële consequenties verbinden aan het takenpakket van de 

Jeugdgezondheidszorg per 2015.  

De RDOG is bezig met de harmonisatie van de takenpakketten van Zuid-Holland 

Noord en Hollands Midden. Jeugdgezondheidszorgtaken die Hillegom nu bij de GGD 

en andere partijen afneemt, komen allemaal onder de verantwoordelijkheid voor de 

GGD. Dit betekent een verhoging van het bedrag per Inwoner.  

Op dit moment is nog niet bekend welke taken de gemeente vanaf 2015 krijgt met 

betrekking tot Jeugd. GGD HM hoeft niet de uitvoeringspartij te worden. 

In het programma voor 2014 kan de ontwikkeling worden beschreven, maar de RDOG 

kan hier geen financiële consequenties aan verbinden. 

 

Financiële dekking: 

In de gemeentelijke begroting 2014 worden de financiële kaders voor de RDOG 

opgenomen. 

  

Participatie: 

Het conceptprogramma is in het Ambtenaren Overleg Zorg en Welzijn besproken met 

de gemeenten in Holland Rijnland en de GGD. 
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Urgentie: 

De RDOG heeft gevraagd om voor 7 maart 2013 een schriftelijke reactie te geven, 

zodat deze in de vergadering van het Dagelijks Bestuur besproken kan worden. De 

RDOG is geïnformeerd dat de raad van Hillegom pas na 14 maart 2013 een reactie 

kan geven. Dat is op tijd voor de Algemeen Bestuur vergadering van 27 maart 2013. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief RDOG Hollands Midden dd 03-01-2013 inzake conceptprogramma RDOG HM 2014 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 
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