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B&W-besluit   11-02-2014 

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   10e 

 

Onderwerp:  

Conceptprogramma 2015 RDOG Hollands Midden 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Aan de RDOG HM te laten weten dat u kunt instemmen met het 

conceptprogramma 2015, onder voorwaarde dat de tekst en de indicatieve 

bedragen geen grote wijzigingen ondergaan. 

 

 

Bestaand kader:  

Wet op de gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM 

Wet Publieke Gezondheid 

Beleidsnota ‘Gezonder in Hillegom’ (Gezondheid en Sportstimulering) 

 

Doelstelling:  

Prestatievelden Sport en Gezondheid en Sociaal Domein 

Uitvoeren van de reguliere taken 2015 

Jeugdgezondheidszorg, Preventie en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)  

 

In stand houden van een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

 

 

Inleiding: 

De Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (verder RDOG HM) 

vraagt om een zienswijze op het conceptprogramma 2015. De RDOG HM heeft in haar 

begrotingsplanning meer tijd gemaakt voor gedachtewisselingen met de raad.  

 

Het conceptprogramma 2015 van de RDOG schetst de inhoudelijke en financiële 

uitgangspunten voor de begroting van de RDOG Hollands Midden. Het programma 

wordt door het Algemeen Bestuur van het RDOG vastgesteld op 26 maart 2014. Op 

basis van het programma wordt de ontwerpbegroting opgesteld, die in mei 2014 naar 

de gemeenten wordt gezonden en op 25 juni 2014 door het Algemeen Bestuur wordt 

vastgesteld. 
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Argumenten: 

1.1. De kaders beschreven in het conceptprogramma van de RDOG sluiten aan bij 

de visie van het sociaal domein. 

De RDOG beschrijft in haar conceptprogramma hoe zij de jeugdgezondheidszorg en 

de zorg voor kwetsbare burgers wil inrichten vanaf 2015. 

In deze beschrijving wordt rekening gehouden met de afspraken zoals die gemaakt 

worden in Holland Rijnland en binnen de 3D projectorganisatie van de Bollenstreek. 

Hoe het er in de praktijk gaat uitzien voor de gemeente en de RDOG is nu nog niet 

duidelijk. 

 

1.2. De opgelegde bezuiniging door de werkgroep financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen is niet toegepast op het conceptprogramma. 

Alle gemeenschappelijke regelingen hebben medio 2013 een brief ontvangen van de 

werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van de gemeente 

Leiden. Hierin staat hoeveel de gemeenschappelijke regelingen moeten bezuinigen de 

komende jaren. Dit op basis van de lagere uitkering die de gemeenten ontvangen uit 

het gemeentefonds.  

 

Het college heeft september 2013 ingestemd met het toepassen van de financiële 

kaderstelling met als kanttekening dat het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling anders kan besluiten. De financiële kaderstelling is ter 

informatie gezonden aan de gemeenteraad. In de gemeentelijke kadernota wordt 

opgenomen dat we de normen hanteren (zie ook kadernota 2014, bladzijde 36). 

 

Het Algemeen Bestuur van de RDOG heeft besloten dat de opgelegde bezuiniging van 

de werkgroep niet wordt toegepast, omdat de RDOG nog bezig is met het realiseren 

van eerder opgelegde bezuinigingen. Deze zijn nader uitgewerkt op bladzijde 5 van 

het conceptprogramma.  

 

1.3. De bijdrage voor 2015 wordt verlaagd naar € 625.232,- 

 

 2014 2015 Verschil 

Hillegom  € 653.792 € 625.232 - € 28.560 

 

Financiële dekking: 

In de programmabegroting 2015 worden de financiële kaders voor de RDOG HM 

opgenomen. 

 

Participatie: 

Het conceptprogramma is besproken met de betrokken gemeenten, zowel op 

ambtelijk niveau als in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de RDOG HM. 

Het Algemeen Bestuur wordt na behandeling in uw raad op de hoogte gebracht van 

uw besluit. 
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Urgentie: 

Graag behandelen in de raadsvergadering van 27 februari, dan kan het Algemeen 

Bestuur op de hoogte gebracht worden voor zijn vergadering van 26 maart 2014. 

 

Kanttekeningen: 

In het conceptprogramma 2015 is nog geen rekening gehouden met de financiële en 

inhoudelijke consequenties van de decentralisaties. De Jeugdwet is nog niet 

vastgesteld door de Eerste Kamer, de aangepaste Wmo moet nog behandeld worden 

door de Tweede Kamer.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Samenvatting conceptprogramma 2015 RDOG Hollands Midden 

- Brief RDOG HM dd 05-02-2014 inzake conceptprogramma 2015 inclusief bijlage 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Conceptprogramma 2015 RDOG Hollands Midden 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. Aan de RDOG HM te laten weten dat u kunt instemmen met het 

conceptprogramma 2015, onder voorwaarde dat de tekst en de indicatieve 

bedragen geen grote wijzigingen ondergaan. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 februari 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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