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Onderwerp:  

Conceptprogramma 2013 RDOG Hollands Midden 

 

 

Wij stellen voor:  

 in te stemmen met het conceptprogramma 2013 van de RDOG Hollands Midden. 

 

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: 

Het conceptprogramma 2013 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 28 maart. Op basis van 

het programma wordt de ontwerpbegroting opgesteld, die in mei 2012 naar de 

gemeenten wordt gezonden en op 27 juni 2012 door het Algemeen Bestuur wordt 

vastgesteld. 

 

Voorafgaand hieraan vraagt het RDOG uw mening over het conceptprogramma en de 

voorgestelde bezuiniging van 5% op de bijdrage per inwoner. Wij stellen voor hiermee 

in te stemmen. 

 

Argumenten: 

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. De beleidskeuzes die u vorig jaar heeft vastgesteld, zijn nog steeds van kracht. 

De RDOG heeft vorig jaar een meerjarig plan voorgelegd om te komen tot 

bezuinigingen. Dit plan wordt ongewijzigd uitgevoerd en is op schema. 
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Financiële dekking: 

De ontwerpbegroting 2013 wordt in mei 2012 aan de gemeenten toegestuurd. Dan 

worden de financiële consequenties aan u voorgelegd. 

 

Communicatie/Participatie: 

Wij stellen het Algemeen bestuur van uw besluit op de hoogte. 

 

Urgentie: 

Graag behandelen in de raad van 22 maart, omdat het Algemeen Bestuur van de 

RDOG op 28 maart het conceptprogramma 2013 vaststelt.  

 

Kanttekeningen: 

In het conceptprogramma is op dit moment nog geen rekening gehouden met de 

decentralisaties. Hierover bestaat pas duidelijkheid op het moment dat  hierover in de 

gemeenten besluiten zijn genomen. Het RDOG Hollands Midden kan dan pas 

aangeven welke consequenties dit voor haar heeft. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief RDOG Hollands Midden dd 04-01-2012 inzake conceptprogramma RDOG HM 2013 incl. bijlage 

Informatie bij: mw. D. Stijger, d.stijger@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 214 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

