
 

Raadsvoorstel 
 

 

Decos kenmerk     :  Z-16-27652 / 16 - 06369 

B&W rapport nummer  : 0 

Datum B&W vergadering : 2 februari 2016 

Datum voorstel     : 26 januari 2016 

Agendapunt     :  

Voorstelnummer  :  

Datum raadsvergadering : 3 maart 2016 

Portefeuillehouder    : dhr. Roelfsema (Hillegom)/ dhr. De Roon  (Lisse), dhr. Van 

   Kempen (Teylingen) 

Behandelend ambtenaar : René Daalmans (Hillegom) r.daalmans@hillegom.nl  

Tel. 0252-537241 

Bijlage(n)     : concept programma RDOG 2017 

 

  

 

Doel: besluitvormend 

 

Aan de raad van de gemeente Hillegom 

 

Onderwerp: Concept programma RDOG HM 2017 

 

Beslispunten 

Wij stellen u voor: 

1. In te stemmen met het concept programma 2017 van de RDOG HM. 

 

 

Inleiding 

Jaarlijks stelt de GR RDOG HM het concept jaarprogramma op voor het eerstvolgende begrotingsjaar. 

De RDOG legt dit concept  aan de gemeenten voor. Reacties van de gemeenten worden meegenomen 

bij het vaststellen van het programma. Op 30 maart 2016  stelt het Algemeen Bestuur het 

Programma 2017 vast. Het vastgestelde programma vormt het kader voor het opstellen van de 

conceptbegroting voor het komende jaar. De conceptbegroting wordt rond 16  april naar de raden 

verzonden voor zienswijzen. Op 6 juli 2016 stelt het Algemeen Bestuur vervolgens de begroting vast. 

 

Bestaand kader/context 

Wet op de gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM 

Wet Publieke Gezondheid 

 

Argumenten:  

1. Het voorliggende concept programma 2017 ligt in het verlengde van het programma 2016 en 

bevat geen nieuw beleid. In het voorjaar worden de uitkomsten van de Ontwikkelagenda 2020 

verwacht. Die leiden mogelijk tot beleidsvoorstellen en aanpassingen van de begroting van de 

RDOG HM. Deze voorstellenleggen we te zijner tijd aan uw raad voor. 

Er wordt nu hard gewerkt aan de Ontwikkelagenda 2020 , waarin takenpakket, governance en 

financiën van deze GR tegen het licht worden gehouden.  Resultaten worden in het voorjaar verwacht. 



2 

Die kunnen aanleiding zijn tot nieuwe beleidsvoorstellen en begrotingswijzigingen. Met de mogelijke 

uitkomsten van de Ontwikkelagenda is in het concept programma geen rekening gehouden. 

 

Financiële consequenties: 

De gehanteerde indexering is nihil in afwachting van regionale afspraken vanuit de werkgroep 

Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen. In de programmabegroting 2017 nemen we de 

financiële kaders voor de RDOG HM op. De RDOG houdt zich aan de eerder opgelegde 

bezuinigingsopdracht. De RDOG schat in dat de gemeentelijke bijdragen voor 2017 iets lager zijn dan 

in 2016 

  

Aanpak/uitvoering/participatie: 

We informeren het Algemeen Bestuur van de RDOG per brief over uw besluit. 

 

Duurzaamheid: 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie: 

Op 30 maart 2016 stelt het Algemeen Bestuur van de RDOG het programma vast. De reacties van de 

raden moeten zo ruim mogelijk daarvoor bij het AB bekend zijn. 

 

Evaluatie:  

De RDOG legt met het Programmajaarverslag 2017 in het eerste kwartaal van 2018 verantwoording 

af over het gevoerde beleid in 2017. 

 

Kanttekeningen: 

geen 

 

Bijlagen/ Achtergrondinformatie 

 Brief van het Dagelijks Bestuur van de RDOG HNM van 7 januari 2016 

 Concept Programma RDOG Hollands Midden 2017  van 18 december 2015 

 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 
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Raadsbesluit 

 

De Raad van de gemeente Hillegom 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

 

Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM te laten weten dat u in principe met het concept programma  

2017 in kunt stemmen 

 

 

 

  

Aldus besloten in de vergadering van 3 maart 2016 

 

 

 

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan   A. van Erk 

griffier      voorzitter 

 

 

 

 


