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RAADSVOORSTEL

Onderwerp:
Taakstelling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland Midden (RDOG HM)

Wij stellen voor:
1. Aan de RDOG kenbaar te maken dat u de inspanningen om te komen tot
bezuinigingen waardeert.
2. Aan te geven dat een taakstellende bezuiniging van 5% voor Hillegom
overeenkomt met de uitgangspunten in onze begroting.
3. Daarnaast kenbaar te maken dat u kunt instemmen met de wijze waarop de
RDOG HM deze bezuinigingen vormgeeft in de ontwerpbegroting 2012.

Bestaand kader/doelstelling:
Wet op de gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM
Wet Publieke Gezondheidszorg
Raadsbesluit om taakstelling van 5% op te leggen aan gemeenschappelijke regelingen.

Inleiding:
De RDOG HM heeft de opdracht gekregen om te bezuinigen. De afgelopen maanden
is de organisatie en het bestuur aan de slag geweest om scenario’s voor deze
taakstelling te formuleren. Gemeenten in de regio waren niet eensgezind in de te
bereiken hoogte van de bezuinigingen.
De RDOG heeft 3 scenario’s uitgewerkt waarin bezuinigingen van 5, 10 en 15%
worden verwerkt. De RDOG komt tot de conclusie dat een bezuiniging van 5%
haalbaar en verantwoord is. Bij grotere bezuinigingen worden kritische grenzen voor
de kwaliteit van dienstverlening en wettelijke normen overschreden.
De RDOG heeft het voornemen om het 5% scenario te verwerken in de begroting
2012. Zij vraagt uw mening over dit voornemen. Daarnaast ligt de ontwerpbegroting
2012 voor. Hierin is de taakstelling verwerkt.

*Z00DEAA35AD*

Argumenten:

1.1 De RDOG heeft de scenario’s voor de bezuinigingen met veel zorgvuldigheid tot
stand gebracht.
Omdat de gevraagde besparingen niet meer in efficiency te behalen zijn, moet de
RDOG keuzes gaan maken in taken die zij niet, minder of anders gaan uitvoeren. Dit
proces heeft geleid tot een afweging, per afdeling, waarin het afkappunt is bepaald.
Dit afkappunt markeert wanneer negatieve maatschappelijke effecten optreden. In de
bijlage vindt u een nadere uitwerking van de gevolgen voor de individuele producten.

2.1 Uitgangspunt in de Hillegomse begroting is dat er 5% op gemeenschappelijke
regelingen moet worden bezuinigd.
Het voorgestelde scenario van 5% bezuinigen is hiermee in overeenstemming.

2.2 Meer bezuinigen brengt grote risico’s met zich mee voor de kwaliteit van de
dienstverlening en de uitvoering van wettelijke taken.
Zoals de RDOG schrijf zijn er negatieve maatschappelijke effecten te verwachten
wanneer we 10 of 15% bezuinigingen opleggen.

3.1 De verdeling van de bezuinigingen over de afdelingen is gedegen tot stand
gekomen.
Het is uiteindelijk aan de organisatie om de bezuinigingen gestalte te geven. Bij de
ene afdeling wordt meer bezuinigd dan bij de andere, omdat de maatschappelijke
effecten verschillen. Wij hebben er vertrouwen in dat de RDOG deze verdeling
zorgvuldig zal doorvoeren en monitoren.

3.2 De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2012 hebben wij al in de
kadernota verwerkt.
Financiële dekking:
De financiële gevolgen staan in de RDOG op in de begroting 2012. In onze
gemeentelijke begroting nemen wij deze financiële kaders op.
Communicatie/
Communicatie/Participatie:
Participatie:
De voorliggende scenario’s zijn tot stand gekomen met participatie van bestuurders
en ambtenaren van de deelnemende gemeenten. De RDOG heeft zich ingespannen
om een zo breed mogelijk draagvlak voor de maatregelen te realiseren.
Urgentie:
De RDOG heeft gevraagd om voor 9 juni een schriftelijke reactie op de zienswijze te
geven. Op 29 juni wordt de begroting te besluitvorming aan het Algemeen Bestuur
aangeboden. Volgens de vergaderstructuur van de raad wordt dit stuk te laat aan u
aangeboden.
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Kanttekeningen:
Geen
namens het college van burgemeester en wethouders,
J.M.A. Deul

drs. A. Mans

locosecretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Samenvatting van de gevolgen van de bezuinigingen
- Brief RDOG Hollands Midden dd 08-04-2011 inzake taakstelling RDOG HM
- Brief RDOG Hollands Midden dd 27-04-2011 inzake ontwerpbegroting 2012
Informatie bij: mw. M. Pippel, m.pippel@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 257
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