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Wij stellen voor: 
   

1. Kennis te nemen van de concept Kadernota Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden (RDOG HM) 2018. 

2. Het Algemeen bestuur van de RDOG HM te laten weten dat u in kunt stemmen met het 

concept en geen zienswijze in te dienen. 

 

 

 

Inleiding 

De Planning- en controlcyclus van de RDOG start met de opstelling van een concept kadernota. Dit 
gebeurt ruim een jaar vóór het kalenderjaar waarvoor de kadernota de kaders stelt. Begin 2017 

gaat het dus om de concept Kadernota 2018. In de Kadernota wordt aansluiting gezocht bij de 

ontwikkelagenda RDOG HM 2020 ("Gezond GeregelD"). Daar zijn nieuwe samenwerkingsafspraken 
gemaakt tussen RDOG HM en de gemeenten. Die afspraken zijn kort samengevat in de concept 

Kadernota. Aan de gemeenteraden wordt de gelegenheid geboden hun reactie kenbaar te maken. 
Het AB van de RDOG HM neemt de reacties mee bij het vaststellen van de Kadernota en stelt op 

basis hiervan de concept Programmabegroting op. De concept Programmabegroting wordt medio 
april 2017 naar de gemeenten gestuurd. De raden zijn dan in de gelegenheid om hun zienswijze 

daarop kenbaar te maken. In juli 2017 stelt het AB van de RDOG HM de Programmabegroting 2018 

vast. 

 

Bestaand kader en context 

Ontwikkelagenda RDOG HM 2020 (“Gezond GeregelD”). 

 

Beoogd effect 

Een helder en stevig kader voor de nog op te stellen Programmabegroting 2018 van de RDOG HM, 

dat financieel past binnen de centrale afspraken over de indexering die in de werkgroep Financieel 

Kader Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemaakt. 

 

Argumenten 

2.1. De concept Kadernota sluit aan op het eerder uitgezette beleid. De overgang van de (budget 

neutrale) bekostiging van het rijksvaccinatieprogramma naar de gemeenten is helder verwerkt. Er is 
uitgegaan van de centraal gemaakte indexeringsafspraken. De afspraken vanuit "Gezond GeregelD" 

zijn indicatief in de Kadernota opgenomen.  
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Kanttekeningen 

2.1. De (financiële) gevolgen van "Gezond GeregelD" zijn slechts indicatief weergegeven. In 

principe verloopt de te vereenvoudigen bekostiging voor de gemeenten budgettair neutraal. De 
discussie hierover loopt nog in het Portefeuilleoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden. Met 

het opstellen van de concept programmabegroting in het AB van de RDOG op 29 maart wordt 
duidelijk welke bekostigingswijzen er worden voorgesteld. 

 
Financiële consequenties 

De Kadernota dient als uitgangspunt voor de nog op te stellen Programmabegroting 2018. Het 
programma wordt uitgebreid met het rijksvaccinatieprogramma. De dekking van de daarmee 

gemoeide kosten is te vinden in de algemene uitkering. Er wordt uitgegaan van de centraal 
afgesproken indexering. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

We laten het Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 
schriftelijk uw reactie weten.  

 

Duurzaamheid 

Met de Kadernota wordt de verbinding tussen het lopende beleid en de afspraken uit "Gezond 

GeregelD" geborgd. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De kadernota wordt aan alle raden van Hollands Midden aangeboden, hier horen Hillegom, Lisse en 

Teylingen bij. 

 

Urgentie 

Het Algemeen Bestuur stelt op 29 maart 2017 de Kadernota vast. Voor die tijd dient uw reactie  bij 
de RDOG bekend te zijn. 

 

Evaluatie 

Met de bekendmaking van de concept Programmabegroting wordt zichtbaar gemaakt hoe de 

uitgangspunten van de Kadernota zijn verwerkt. Het concept van de Programmabegroting 2018 
verwachten we medio april te ontvangen. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Aanbiedingsbrief van het Dagelijks Bestuur van de RDOG Hollands Midden 

2. Concept Kadernota 2018



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom 

 

gelezen het collegebesluit van 28 februari 2017 met als onderwerp Concept Kadernota RDOG HM 

2018, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet , 

 

 

besluit:  
 

1. Kennis te nemen van de concept Kadernota Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden (RDOG HM) 2018. 

2. Het Algemeen bestuur van de RDOG HM te laten weten dat u in kunt stemmen met het 

concept en geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 maart 2017, 

 

de griffier             de voorzitter 

 

 

 

P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

  Raadsvoorstel 

 


