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Onderwerp:
Ontwerpbegrotingswijziging 2010 en ontwerpbegroting 2011 van de Regionale

RAADSVOORSTEL

Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden)

Wij stellen
stellen voor te besluiten:
1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2010 en dat in uw
zienswijze op te nemen.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2011 en dat in uw zienswijze op te
nemen.

Bestaand kader/doelstelling:
Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden

Inleiding:
Het Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG Hollands Midden legt de
ontwerpbegrotingswijziging 2010 en de ontwerpbegroting 2011 aan u voor. De
RDOG Hollands Midden vraagt u uw zienswijze kenbaar te maken.
Ontwerpbegrotingswijziging 2010
Er is een vijftal wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2010. Vier
van deze wijzigingen zijn van administratieve aard en liggen binnen de bevoegdheid
van het RDOG Hollands Midden. Deze wijzigingen hoeven formeel niet aan u worden
voorgelegd omdat de bijdrage per inwoner niet wijzigt.
Op het volgende punt kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij het Algemeen Bestuur
van de RDOG Hollands Midden;
- De nullijn hanteren voor de begroting van 2010. Met de “nullijn” wordt bedoeld dat
er geen inflatiecorrectie wordt toegepast ten opzichte van het jaar 2009.
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Ontwerpbegroting 2011
U kunt uw zienswijze kenbaar maken over de volgende punten:
- Er is een bezuinigingstaakstelling opgenomen die oploopt tot 5,05% in 2013. Dit
betekent dat de bijdrage per inwoner (BPI) wordt verlaagd voor de subregio ZuidHolland Noord.
- Handhaven van de nullijn voor de regionale producten voor de jaren 2011 tot en
met 2014.
Schematisch overzicht
Omschrijving

2010

2011

2012

2013

Uitgangswaarde BPI producten 2009

12,97

12,97

12,97

12,97

3,48

3,50

3,50

3,50

0,99

1,08

1,08

1,08

Korting als gevolg van taakstelling

nullijn

-0,37

-0,72

-0,85

BPI

17,44

17,18

16,83

16,70

Korting ten opzichte van

0%

2,13%

4,26%

5,05%

Zuid Holland Noord = € 12,97
Uitgangswaarde BPI producten 2009
gehele RDOG = € 3,48
Toevoeging structurele kosten DD
JGZ¹ (cf. begroting 1-10-2008)

gecorrigeerde BPI 2009
¹ DD JGZ is de afkorting voor Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
Argumenten:

1.1 De totale bijdrage voor de gemeente Hillegom daalt met € 7.732,-.
Het hanteren van de nullijn heeft geen consequenties voor burgers. Er vinden geen
beleidswijzigingen plaats, alle wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheidszorg)
blijven ongewijzigd.

2.1 De kosten stijgen niet de komende 4 jaar.
Het hanteren van de nullijn levert een bezuiniging op.
2.2 Er wordt een bezuinigingstaakstelling van 5,05% in 3 jaar begroot.
In de kadernota 2011 staat een bezuiniging van 5% op gemeenschappelijke
regelingen de komende jaren. De RDOG geeft gehoor aan deze
bezuinigingsmaatregel. Dit betekent dat de BPI omlaag gaat en dus ook de
gemeentelijke bijdrage.
Financiële dekking:
Niet van toepassing
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Urgentie:
De RDOG Hollands Midden verzoekt u, zo mogelijk vóór 10 juni 2010 uw zienswijze
schriftelijk in te dienen.
Kanttekeningen:

2.1 Het rijk kan gemeenten wettelijke taken opleggen.
Wanneer wij nieuwe wettelijke taken krijgen opgelegd, is het mogelijk dat de kosten
stijgen. Deze kosten vallen buiten de bestaande begroting.

2.2 Het is nog niet bekend op welke manier de RDOG Hollands Midden de
bezuinigingstaakstelling gaat realiseren.
Er zijn bezuinigingsscenario’s in kaart gebracht, het Algemeen bestuur van het RDOG
bekijkt op welk wijze de bezuinigingen het beste uitgevoerd kunnen worden.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Brief RDOG Hollands Midden dd 23-04-2010 inzake ontwerpbegrotingswijziging 2010
- Brief RDOG Hollands Midden dd 23-04-2010 inzake ontwerpbegroting 2011
Informatie bij: m.waterreus@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537246
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