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Programmabegroting 2017 RDOG HM

Wij stellen voor
-

In te stemmen met de Programmabegroting 2017 RDOG HM en een positieve zienswijze
naar de RDOG te sturen.

Inleiding
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) heeft de
Programmabegroting 2017 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn zienswijze
kenbaar te maken op deze begroting.

Bestaand kader/context
Wet publieke gezondheid (Wpg)
Tijdelijke Wet Ambulance Zorg
Wet veiligheidsregio’s
Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Wet op de Lijkbezorging
Het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM biedt de deelnemende gemeenten de Programmabegroting
2017 aan. Conform artikel 26, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM kan de
gemeenteraad binnen acht weken zijn zienswijze kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur besluit op
6 juli 2016 over de definitieve begroting 2017.
De Programmabegroting 2017 beperkt zich (financieel) tot de begroting van de GHOR en de GGD.
Ambulancezorg wordt gefinancierd door zorgverzekeraars en gemeenten hebben ten aanzien van
de financiering slechts een achtervangfunctie. De begroting is gebaseerd op de
beleidsuitgangspunten van het conceptprogramma 2017, dat reeds door de gemeenteraad is
vastgesteld.
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Beoogd effect
Goede gezondheidszorg bieden aan de inwoners van de gemeente.

Argumenten
1.1 De Programmabegroting 2017 sluit aan op het conceptprogramma 2017
De gemeenteraad heeft ingestemd met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten van het
conceptprogramma 2017. De voorliggende Programmabegroting is op dit conceptprogramma
gebaseerd.
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen op het conceptprogramma 2017 RDOG HM, die
betrekking heeft op de situatie bij Veilig Thuis. De motie is drieledig:
- dat er toegewerkt wordt naar een verbeterplan, met als doel een structurele oplossing voor de
wachtlijst VT;
- dat dit verbeterplan een permanente inzet behelst die toezicht houdt op de instroom-en
doorlooptijd en het voorkomen van een wachtlijst;
- de raad vraagt daarnaast om een keer per kwartaal te worden geïnformeerd over de wachtlijst,
instroom en doorstroom VT totdat de problemen zijn opgelost.
Het AB van de RDOG heeft besloten de benodigde kosten van de tijdelijke uitbreiding van 3 fte toe
te staan. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve. De subsidieaanvraag 2017 wordt
aangepast aan de capaciteitsbehoefte en opgehoogd met € 275.000,--. AB en DB zullen zeer
regelmatig op de hoogte gehouden worden van stand van zaken in plan van aanpak Veilig Thuis.
AB-leden kunnen deze documenten delen met hun raad.
Deze informatie is door de vorige portefeuillehouder mondeling aan de raad medegedeeld.
1.2 De Programmabegroting voldoet aan de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke
Regelingen
De Programmabegroting 2017 voldoet aan de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke
Regelingen. De indexering bedraagt 0.75%. Voor 2017 wordt er van de RDOG HM geen
aanvullende taakstelling vereist.
1.3 De wettelijke taken op het gebied van GHOR en de Ambulancezorg zijn als aparte programma’s
in de Programmabegroting opgenomen.
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft positief geadviseerd over de begrotingsuitgangspunten
op dit programma. De kosten van de Ambulancezorg worden bekostigd dor de zorgverzekeraars
op basis van beleidsregels van de NZa en lokaal met hen gemaakte afspraken.

Kanttekeningen
1.1 De Ontwikkelagenda 2020 is niet verwerkt
De RDOG HM denkt na over haar toekomst via de Ontwikkelagenda 2020. De uitkomsten van de
Ontwikkelagenda 2020 zijn nog niet bekend, maar het zou kunnen dat dit leidt tot een wijziging in
de Programmabegroting. In de Ontwikkelagenda 2020 staan drie thema’s centraal:
a. Welke taken, buiten de wettelijk belegde bij de GGD, blijven in de toekomst bij de GGD;
b. Governance: de aansturing door de gemeenten en de verantwoording door de RDOG;
c. Financiering
1.2 De GGD voldoet niet aan de VISI-2-normen
De formatie voor infectieziektebestrijding is krap en voldoet niet aan de VISI-2-normen. Het DB
heeft in april 2016 opdracht gegeven om toe te werken naar de VISI-2 norm in 2017. Mocht dit
gevolgen hebben voor de begroting, dan worden gemeenten hierover in het najaar 2016
geïnformeerd.

Financiële consequenties
De bijdragen voor de gemeenten zijn in 2017 als volgt:
Gemeente
Hillegom

Component GHOR
€ 51.697,--
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Component GGD HM
€ 629.014,--

Totale bijdrage
€ 680.711,--
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Voor de gemeente Hillegom is de bijdrage 2017 hoger dan in 2016 vanwege een toename van het
aantal inwoners en kinderen.
De gemeentelijke bijdrage past binnen de meerjarenbegroting.

Aanpak / uitvoering / participatie
Na bespreking in commissie en raad wordt de definitieve zienswijze toegestuurd.

Duurzaamheid
Door het vaststellen van deze begroting is de openbare gezondheidszorg in Hillegom voor het jaar
2017 geborgd.

HLT
In de gemeenteraden van Lisse en Teylingen is/wordt dit zelfde voorstel behandeld met de voor die
gemeenten geldende financiële consequenties.

Urgentie
Het Algemeen Bestuur van de RDOG neemt op 6 juli 2016 een besluit over de begroting 2017.

Evaluatie
Middels de jaarrekening 2017 zal er worden geëvalueerd.

Bijlagen / achtergrondinformatie
Aanbiedingsbrief en Programmabegroting 2017

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop
secretaris
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A. van Erk
burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
Gelezen het voorstel van het college van 7 juni 2016;
gelet op het bepaalde in artikel 26, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands
Midden,

besluit:
-

de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) te laten
weten dat hij kan instemmen met de Programmabegroting 2017.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016,

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