
  
 

 
 
 
 
Managementsamenvatting programmabegroting 2015 
 
Procedure 

De ontwerpprogrammabegroting 2015 is op 17 april 2014 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en is 
direct daarna voorgelegd aan gemeenteraden, die hun zienswijze op de begroting kunnen geven. Op 
25 juni aanstaande stelt het Algemeen Bestuur de programmabegroting 2015 vast, gehoord de 
gemeenteraden. Om de gemeenten meer tijd te geven om op de voornemens voor een bepaald jaar 
te reageren, kent de RDOG HM sinds enkele jaren een aanvullende procedure. Het 
conceptprogramma 2015 en de uitgangspunten voor de begroting 2015 zijn in januari 2014 al aan 
gemeenten voorgelegd. De reacties van gemeenten zijn door het AB op 26 maart 2013 besproken en 
verwerkt in de ontwerpbegroting, voor zover deze reacties door het bestuur zijn overgenomen.  
 
Normaal mag worden verondersteld dat de ontwerpbegroting 2015 een reëel beeld geeft van de 
inkomsten en uitgaven en de gemeentelijke bijdrage. Voor 2015 is dat echter in mindere mate het 
geval. Er zijn drie redenen voor één of twee begrotingswijzigingen:  
1. Nadat de voorstellen tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen door 2/3 van de 

gemeenten zijn goedgekeurd, kan de inwonersbijdrage voor de GHOR (programma 
Geneeskundige hulpverlening) worden overgeheveld van de programmabegroting 
Veiligheidsregio naar de programmabegroting RDOG HM. 

2. De vormgeving en de positionering van het nieuwe AMHK is nog niet in deze begroting verwerkt, 
omdat de financiële consequenties daarvan in de loop van 2014 bekend zullen worden; 

3. De resultaten van het onderzoek dat inzicht moet geven in de noodzakelijke en wenselijke taken 
van de RDOG HM in 2020 en dat - in samenhang daarmee - moet aangeven op welke wijze 
besparingen kunnen worden gerealiseerd, zullen – voor zover betrekking hebbend op 2015 - in 
een begrotingswijziging 2015 worden verwerkt. 

 
Onderdelen van de programmabegroting 

De programmabegroting omvat drie programma’s: 

 Programma Geneeskundige hulpverlening 

 Programma Ambulancezorg 

 Programma Openbare Gezondheidszorg. 
De organisatie van de RDOG HM is ook langs de lijnen van de drie programma’s ingericht. 
 
De nadruk in de programmabegroting ligt op het programma Openbare Gezondheidszorg, omdat het 
programma Geneeskundige hulpverlening gefinancierd wordt vanuit de programmabegroting van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden (zie ook bovenstaand punt 1)  en het programma Ambulancezorg 
wordt gefinancierd door zorgverzekeraars.  
Door middel van de programmabegroting wordt vooral besloten over de basistaken binnen het 
programma Openbare Gezondheidszorg, omdat hierop de gemeentelijke bijdrage per inwoner of per  
kind van 0-4 jaar  is gebaseerd. Aanvullende diensten zijn wel opgenomen in de programmabegroting, 
maar leiden niet tot een dergelijke directe gemeentelijke bijdrage. 
 
  



  
 

Baten en lasten 

De begroting van de RDOG HM 2015 kent baten en lasten ter grootte van € 61,77 miljoen euro, die 
als volgt verdeeld zijn: 
 

Onderdeel Baten en lasten 

Programma Geneeskundige hulpverlening € 1,64 miljoen 

Programma Ambulancezorg € 24,38 miljoen 

Programma Openbare Gezondheidszorg (BPI) € 23,68 miljoen 

Programma Openbare gezondheidszorg (Aanvullende diensten) € 12,07 miljoen 

Totaal € 61,77 miljoen 

 
Het begrote exploitatieresultaat voor ieder van de drie programma’s is nihil. 
  
Beschikkingen en contracten met betrekking tot de aanvullende diensten voor 2015 komen veelal pas 
eind 2014 en begin 2015 beschikbaar. Daarom wordt in de begroting 2015 een schatting opgenomen 
ter hoogte van circa 95 % van de omzet van de aanvullende diensten in het voorgaande jaar. Op die 
manier wordt voorkomen dat de begroting op het moment dat het jaar begint, geen actueel beeld geeft 
van de exploitatie van dat jaar. Daarnaast zal, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, 
door middel van ‘technische’ begrotingswijzigingen, de schatting van baten en lasten van aanvullende 
diensten in de loop van het jaar worden aangepast. Omdat de BPI niet wijzigt, worden deze 
begrotingswijzigingen niet aan de gemeenteraden voorgelegd. 
 
Inhoud programmaplan Openbare Gezondheidszorg 

De basis van het programma Openbare Gezondheidszorg is de Wet Publieke Gezondheid. Deze legt 
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bepaalde taken (infectieziektebestrijding en 
jeugdgezondheidszorg) en de bevordering van een aantal andere taken (onder andere epidemiologie, 
medische milieukunde, gezondheidsbevordering) bij het college van B&W. De uitvoeringstaken zijn 
uitgebreid beschreven in de wet en in het Besluit Publieke gezondheid, de bevorderingstaken zijn 
summier beschreven, maar in de loop der jaren is in den lande een effectieve uitvoeringspraktijk 
ontstaan. De beoogde maatschappelijke effecten van dit programma laten zich in vier clusters 
samenvatten: 
1. Het beschermen van de bevolking tegen infectieziekten en tegen stoffen met een 

gezondheidsbedreigende werking; 
2. Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bevolking met accenten op 

kwetsbare groepen, waaronder kinderen en mensen in achterstandsituaties; 
3. Het bewaken van de gezondheid van de bevolking door individuele en collectieve monitoring; 
4. Het terugbrengen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het verbeteren van de 

levensverwachting en het aantal gezonde jaren door het bevorderen van integraal 
gezondheidsbeleid en een gezonde leefstijl. 

 
In het eerste decennium van deze eeuw was in het algemeen sprake van een beleidsarme begroting, 
doordat het takenpakket slechts op kleine onderdelen wijzigde. De afgelopen vier jaar is die situatie 
veranderd, met name door de taakstelling waardoor de omvang van een aantal taken fors is 
teruggebracht. Voor 2015 worden de volgende wijzigingen voorzien: 

 Extra contactmoment 15-16 jarigen. Baten en lasten zijn in deze begroting opgenomen, maar 
besluitvorming over de precieze vormgeving vindt plaats in het najaar 2014. 

 Het harmoniseren van alle producten in het kader van de regionalisering van de GGD. Hiermee 
wordt een bezuiniging van € 350.000,- bereikt. Vanaf 1 januari 2015 betaalt iedere gemeente in 
Hollands Midden dezelfde BPI voor ieder product. Uiteraard is wel lokaal maatwerk mogelijk 
binnen dit financiële kader of kan een gemeente een aanvullende dienst afnemen.. 

 Innovaties sector PZJ. Op grond van een beleidsopdracht in beide subregio’s zijn afgelopen jaren 
innovatiepilots uitgevoerd. Deze pilots zijn in 2013 uitgevoerd en worden vanaf 1 april 2014 
geïmplementeerd. De reguliere exploitatie van de sector als geheel zal niet wijzigen na invoering 
van de innovaties. 



  
 

Met inhoudelijke wijzigingen als gevolg van het advies van de commissie De Winter (basistakenpakket 
JGZ) en de decentralisaties is in deze begroting nog geen rekening gehouden, omdat hierover nog 
geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. 
 
Taakstelling 

De RDOG HM wordt momenteel met diverse taakstellingen geconfronteerd: 

 In 2010 en 2011 is een interne taakstelling ingevuld, vooral omdat de organisatie allerlei 
nieuwe taken kreeg zonder de daarbij horende middelen. Ook hebben gemeenten besloten de 
loonkostenindex 2011 op nul te stellen. 

 De aanbeveling van de bestuurlijke werkgroep financiële kaders gemeenschappelijke 
regelingen tot een taakstelling van 10% over de jaren 2012 en 2013 is door het bestuur 
overgenomen, waarbij om twee redenen een langere periode wordt gehanteerd. Ten eerste 
moest in de periode 2011-2014 € 2,3 miljoen worden inverdiend, ten tweede is besloten dat 
de regionalisering pas met ingang van de nieuwe collegeperiode zou worden doorgevoerd.  

 Productieverlies als gevolg van het digitaal dossier JGZ en hogere salariskosten als gevolg 
van de langere gemiddelde arbeidsduur zorgen voor een extra taakstelling van circa 
€ 800.000,- in 2014, oplopend tot circa € 1,6 miljoen euro in 2016. 

 Het bestuur heeft besloten tot een taakstelling ter grootte van de loonkostenindex voor 2014, 
waardoor de loonkostenindex feitelijk op nul wordt gesteld. 

 
Deze taakstellingen vergen al veel van de organisatie; in totaal een taakstelling van circa 14% voor de 
periode 2011 - 2017. De gemeentelijke bijdrage voor 2015 is gemiddeld 5% lager dan de bijdrage voor 
2014. Het feit dat de daling van de gemeentelijke bijdrage voor sommige gemeenten minder groot is 
dan voor andere gemeenten komt door de harmonisatie. Bepaalde kosten worden niet meer op basis 
van het aantal inwoners bij gemeenten in rekening gebracht, maar op basis van het aantal kinderen 
0 – 4 jaar. Dat geeft een eenmalige correctie. Daarnaast heeft het bestuur op voorstel van een 
ambtelijke werkgroep besloten bepaalde taken voor de gehele regio als aanvullende dienst of juist als 
basistaak uit te voeren. Ook dat zorgt voor fluctuaties tussen gemeenten. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft onlangs geconcludeerd dat nieuwe bezuinigingen op dit moment 
onverantwoord zijn. Het minimale takenpakket kan dan niet meer worden uitgevoerd. Wel wil het AB 
haar verantwoordelijkheid nemen door een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren, begeleid door 
een ambtelijke projectgroep van gemeenten, naar de toekomst van de RDOG met als uitgangspunt 
dat gemeenten er van op aan moeten kunnen dat iedere euro die de RDOG van gemeenten ontvangt 
optimaal wordt besteed aan de meerwaarde die de RDOG kan hebben voor de maatschappelijke 
opgaven, waar gemeenten zich voorgesteld zien. Dit standpunt en voornemen is ook medegedeeld 
aan de bestuurlijke werkgroep financiële kaders GR’en, die in een concept-reactie het belang van het 
onderzoek onderschrijft. 
.  
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