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Wij stellen voor:

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden volgens de bij dit besluit behorende bijlage 3 vast te 
stellen

Inleiding
De huidige Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM (hierna GR) is vastgesteld in het 
najaar van 2005. De laatste herziening van deze GR heeft plaatsgevonden in 2014. 
Daarna is één en ander veranderd in wetgeving en in de taken van de RDOG, wat nu in de 
GR gewijzigd moet worden: 

1. Wetwijzigingen in de periode 2014 t/m 2020
2. Aanpassing van de taken van de RDOG HM
3. Redactionele wijzigingen

Na het aanpassen van de GR voldoet deze aan alle relevante wetgeving en omvat alle 
taken van de RDOG, zowel de taken die bij wet bij de RDOG zijn belegd als de taken die de 
gemeenten bij de RDOG hebben belegd. De wijziging die hier wordt voorgelegd is de 
wijziging betreft de verandering van een regeling van raden en colleges naar een regeling 
van colleges. In de praktijk wordt dit al langer zo uitgevoerd, nu leggen we de raad de 
formele vastlegging hiervan voor via de gewijzigde GR. De andere benodigde wijzigingen 
worden aan het college voorgelegd in de collegevergadering volgend op het huidige 
raadsbesluit.

Voor het wijzigen van de GR RDOG HM is instemming nodig van 2/3 van het aantal 
deelnemende gemeenten.

Bestaand kader en context
- Wet publieke gezondheid (Wpg)



- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM 2014

Beoogd effect
Een kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners op het gebied van gezondheidszorg 
op basis van een actuele GR RDOG HM.

Argumenten
1.1 Hiermee wordt voldaan aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) 
(2015)
De eerste GR RDOG HM is opgesteld in 2005 toen de taken uit de Wet publieke 
gezondheid nog via een regeling van raden geregeld moest worden. In het kader van 
dualisering is dat al langere tijd gewijzigd in de Wgr (2015). Taken die eerder bij raden 
lagen zijn naar de colleges gegaan. De GR RDOG HM is sindsdien op papier nog altijd een 
gemengde regeling, terwijl al sinds de oprichting van de GR RDOG HM geen taken van 
gemeenteraden opgedragen zijn aan de RDOG HM. In de praktijk wordt de GR dus al als 
collegeregeling uitgevoerd. Conform de huidige Wgr is de voorgestelde GR nu aangepast 
naar een regeling van colleges van burgemeester en wethouders. De raad blijft zijn 
betrokkenheid conform wetgeving behouden, zoals de mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen op bijvoorbeeld de programmabegroting van de RDOG HM of een 
begrotingswijziging.

1.2 de raad heeft de bevoegdheid om de huidige GR te wijzigen
De huidige GR is vastgesteld door de raden, waarmee ook alleen de gemeenteraden de 
bevoegdheid hebben de huidige gemengde GR te wijzigen naar een collegeregeling. Pas 
nadat de gemeenteraad heeft besloten tot deze wijziging kan het college officieel tot de 
andere actualiserende wijzigingen besluiten. Vanwege het tijdspad heeft het college dit 
besluit genomen dd. 27 oktober 2020 onder voorbehoud van dit raadsbesluit.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële consequenties
Het wijzigen van de GR heeft geen financiële consequenties.

Aanpak, uitvoering en participatie
De voorgestelde aangepaste gemeenschappelijke regeling RDOG HM is voorbereid en 
samengesteld vanuit een intensieve en brede samenwerking tussen RDOG HM en de 
achttien gemeenten. Op 23 september 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten de GR 
aan te bieden aan gemeenten, ter vaststelling door de colleges.

Na wijziging van de GR RDOG HM draagt het college van de gemeente Leiden zorg voor 
de publicatie van de GR in de Staatscourant.

Duurzaamheid
N.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Eenzelfde voorstel wordt in Lisse en Teylingen voorgelegd



Urgentie
Op 1 januari 2021 moet de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM ingaan. 
Daartoe is afgesproken dat de gemeenten uiterlijk 21 december 2020 hun beslissing 
kenbaar maken aan de RDOG HM.

Evaluatie
De GR RDOG HM wordt continue gemonitord en bij relevante (wets)wijzigingen hierop 
aangepast.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Aanbiedingsbrief van de RDOG
2. Was-wordt lijst van de wijzigingen door de raad in de GR RDOG HM.
3. Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 27 oktober 2020 met als onderwerp Wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 1 Wet gemeenschappelijke regeling,

besluit:

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden volgens de bij dit besluit behorende bijlage 3 vast te 
stellen

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter






	Raadsvoorstel Besluitvormend
	�Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden�

	Wij stellen voor:
	Inleiding
	Beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Financiële consequenties
	Aanpak, uitvoering en participatie
	Duurzaamheid
	Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
	Urgentie
	Evaluatie
	Bijlagen en achtergrondinformatie

	Raadsbesluit
	gelezen het voorstel van het college van �27 oktober 2020� met als onderwerp �Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden�
	besluit:


