
 

*Z019305EDB0* 1 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

 Openbare Ruimte Sigrid Kunnen Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4748  

B&W-besluit   15-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   11c 

 

Onderwerp:  

Wijziging van de gemeenschappelijke regelingen RDOG HM en VRHM 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De gewijzigde gemeenschappelijke regelingen RDOG HM en VRHM met 

 terugwerkende kracht per 1 januari 2014 vast te stellen. 

2. Zienswijze in te dienen dat de gemeenteraden een apart besluit moeten kunnen 

 nemen over de bestemming van de vrijgekomen gelden en de borging van de 

 transparantie van de GHOR taken. 

 

 

Bestaand kader:  

Gemeenschappelijke regelingen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden (RDOG HM) en Veiligheid Regio Hollands Midden (VRHM). 

 

Doelstelling:  

Het actualiseren van beide gemeenschappelijke regelingen en het herstellen van de 

samenhang tussen deze beide regelingen. 

 

 

Inleiding: 

De gemeenschappelijke regelingen RDOG HM (Gezondheidsdiensten) en VRHM (vanuit 

de Veiligheidsregio) moeten worden aangepast door wijzigingen in de landelijke 

regelgeving en ontwikkelingen zoals de wisselwerking tussen de 

verantwoordelijkheden en feitelijke werkzaamheden binnen de gezondheidszorg, de 

troonopvolging door koning Willem Alexander en de vorming van een landelijke 

politie. De wijzigingen van beide regelingen worden in samenhang en in de vorm van 

één besluit voorgelegd omdat de verhouding tussen beide regelingen inhoudelijk is 

gewijzigd en de wijzigingen in de ene regeling niet los kunnen worden gezien van de 

wijzigingen in de andere regeling. 

 

In 2005 zijn de gemeenschappelijke regelingen Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) én de gemeenschappelijke regeling 

Brandweer en GHOR in samenhang door beide besturen opgesteld en aan de 

gemeenten aangeboden. De gemeenschappelijke regeling Brandweer en GHOR is in 
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2010 gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden 

(GR VRHM) op grond van de ingevoerde Wet veiligheidsregio’s. Omdat de 

besluitvorming over de bijpassende wetgeving in de gezondheidszorg nog niet 

afgerond was, is er voor wat betreft de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

RDOG HM gekozen deze wetswijzigingen af te wachten.  

Nu het nieuwe wettelijke kader helder is, worden beide gemeenschappelijke 

regelingen geactualiseerd en wordt de samenhang van deze regelingen hersteld. 

 

De Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke RDOG HM en VRHM hebben op 

respectievelijk 11 december 2013 en 14 februari 2014 ingestemd met de 

voorgelegde wijzigingen. Beide gewijzigde regelingen worden nu in één besluit ter 

vaststelling voorgelegd aan alle deelnemende gemeenteraden, met het verzoek tot 

besluitvorming. Een overzicht van alle wijzigingen, inclusief de artikelsgewijs 

toelichting, zijn weergegeven in de bijlage.  

 

Argumenten: 

1.1 Er hebben wetswijzigingen en ontwikkelingen plaatsgevonden sinds de 

vaststelling van de regelingen waardoor beide aangepast moeten worden. 

Sinds het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM op 1 januari 

2006 en de gemeenschappelijke regeling VRHM op 8 oktober 2010 hebben wijzingen 

in de wet plaatsgevonden. Deze wijzigingen zien toe op de Wet veiligheidsregio’s, de 

Wet Publieke Gezondheid, de tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Politiewet. Hiernaast 

zijn er enkele relevante ontwikkelingen, die aanleiding zijn voor wijziging van beide 

gemeenschappelijke regelingen, onder andere: 

 De vorming van de landelijke politie, waardoor geen sprake meer is van een 

korpschef Hollands Midden, een korpsbeheerder Hollands Midden en een 

Regionaal College Hollands Midden. 

 De troonopvolging door koning Willem Alexander, waardoor er geen sprake meer 

is van een commissaris van de koningin, maar van een commissaris van de 

koning. 

 De wettelijke bepaling dat de brandweer georganiseerd dient te zijn op het 

niveau van de Veiligheidsregio, waardoor bepalingen die uitgingen van het 

bestaan van gemeentelijke brandweerkorpsen niet meer noodzakelijk zijn. 

 Verschillende gemeentelijke fusies, waardoor de in de gemeenschappelijke 

regeling genoemde gemeenten niet allemaal meer bestaan. 

 

1.2 De benodigde inhoudelijke wijzigingen in beide regelingen niet los van elkaar 

kunnen worden gezien. 

De samenhang tussen beide gemeenschappelijke regelingen betreft: 

 De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van een epidemie op het gebied 

van infectieziektebestrijding wordt belegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio 

HM en de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van een epidemie is belegd bij 

de voorzitter van de Veiligheidsregio HM, terwijl de feitelijke werkzaamheden hun 

grondslag vinden in de Wet publieke gezondheid. 
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 De afzonderlijke functies directeur GGD en directeur GHOR zijn samengevoegd in 

de functie van directeur publieke gezondheid, die leiding geeft aan zowel GGD 

als de GHOR en belast is met de operationele leiding van de geneeskundige 

hulpverlening. 

 De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op en de organisatie van de 

geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen is van de veiligheidsregio 

verschoven naar zorginstellingen, GGD’en en Regionale 

Ambulancevoorzieningen. De hiermee samenhangende middelen van de zijde van 

de gemeenten worden in de voorstellen dan ook (budgetneutraal) overgeheveld 

van de Bijdrage per Inwoner Veiligheidsregio HM naar de Bijdrage per Inwoner 

RDOG HM. 

 De verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke meldkamer wordt gedeeld 

door de Veiligheidsregio Hollands Midden, de landelijke politie en door de 

Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, die onderdeel is van de RDOG 

HM. 

 

1.3 In beide regelingen wordt geanticipeerd op toekomstige kleine wijzigingen in de 

landelijke regelgeving. 

In beide gemeenschappelijke regelingen is een lid opgenomen, dat het mogelijk 

maakt dat bepaalde artikelen binnen de gemeenschappelijke regeling rechtskracht 

houden als ze verwijzen naar wetten of regelingen, waarvan de feitelijke tekst of de 

inhoud enigszins is gaan afwijken van de tekst die de basis was van de 

gemeenschappelijke regeling. Deze bepaling voorkomt dat een gemeenschappelijke 

regeling al voor het minste of geringste iedere keer moet worden gewijzigd. 

 

1.4 De voorstellen zijn getoetst binnen de regio Hollands Midden. 

In de voorbereiding zijn de voorstellen getoetst door juristen van de gemeenten 

Gouda en Leiden en door Mw. Mr. E.G.E.M. Bloemen LL.M. (burgemeester van 

Zoeterwoude), die lid is van beide besturen en vanuit haar vorige functie een 

specifieke deskundigheid op dit gebied heeft. 

 

1.5. Door de ingangsdatum van 1 januari 2014 kan een financieel btw-voordeel 

behaald worden.  

Door de ingangsdatum met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 in te laten gaan 

is het mogelijk een bedrag van €300.000 bij de Belastingdienst terug te vragen. Dit 

voordeel geldt voor een geheel jaar.  

 

2.1. Over de bestemming van het mogelijke voordeel van €300.000,- is regionaal nog 

geen overeenstemming bereikt.   

Zie kanttekeningen. 
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Financiële dekking: 

Uit de wijzigingen vloeien geen extra kosten voor. Een deel van de Bijdrage per 

Inwoner voor het programma Veiligheid wordt omgezet in een bijdrage voor de 

gemeenschappelijke regeling RDOG HM. Na vaststelling van de gewijzigde regelingen 

zal door beide besturen een administratieve begrotingswijziging worden vastgesteld.  

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

- 

 

Kanttekeningen: 

1. Door de wijziging en koppeling van de gemeenschappelijke regelingen kan 

mogelijk een btw-voordeel behaald worden. Over deze omlegging van 

financieringsstromen is financieel advies gevraagd bij Deloitte. Er is echter geen 

advies gevraagd aan de belastingdienst.  

Hiermee lopen gemeenten een financieel risico, wanneer de belastingdienst niet 

akkoord gaat. De verwachting is dat de kans hierop klein is, omdat er geen 

sprake is van economisch verkeer tussen beide gemeenschappelijke regelingen. 

Eerder dit jaar is door het AB van de RDOG aangegeven niet te kunnen voldoen 

aan de Strijknorm omdat het dienstenniveau een minimaal niveau heeft bereikt. 

Het mogelijke btw-voordeel kan hiervoor wellicht gebruikt worden. Alle 

gemeenteraden moeten hier een (apart) besluit over kunnen nemen. Voor 2015 

gebeurt dit bij de vaststelling van de begroting 2015.  

 

2. De GHOR heeft taken belegd binnen beide gemeenschappelijke regelingen. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid, beleidsverantwoordelijkheid en financiële 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de GHOR-taken dienen transparant en 

zichtbaar te blijven. Het is dan ook van bestuurlijk belang dat er optimale 

transparantie blijft bestaan met betrekking tot begrotingen en kosten van 

publieke gezondheid (GGD) en GHOR. Vermenging kan leiden tot ongewenste 

ondoorzichtige situaties. De benodigde transparantie wordt in de zienswijze als 

voorwaarde opgenomen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Besluit GR RDOG HM 

- Toelichting op wijziging GR RDOG HM en VRHM 

Informatie bij: mw S. Kunnen, s.kunnen@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 283
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Onderwerp: 

Wijziging van de gemeenschappelijke regelingen RDOG HM en VRHM 

 

 

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. De gewijzigde gemeenschappelijke regelingen RDOG HM en VRHM met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2014 vast te stellen. 

2. Zienswijze in te dienen dat de gemeenteraden een apart besluit moeten kunnen 

nemen over de bestemming van de vrijgekomen gelden en de borging van de 

transparantie van de GHOR taken. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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