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Z-14-20759 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4880  

B&W-besluit   29-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    19-06-2014 

Agendanummer   9a 

 

Onderwerp:  

Ontwerpbegroting 2015 RDOG HM (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden) 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) te 

 laten weten dat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2015. 

 

 

Bestaand kader:  

Wet op de gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke regeling RDOG HM 

Wet Publieke Gezondheidszorg 

 

Doelstelling:  

Prestatieveld 2.1 Sociaal Domein 

Zorgen voor de kwetsbare inwoners van Hillegom. Uitvoeren van taken vanuit de 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. In stand houden van het Meldpunt Zorg en 

Overlast en het Steunpunt Huiselijk Geweld.  

 

Taken van de jeugdzorg uitvoeren, vaccinaties, consultatiebureau en pre- en 

postnatale zorg.  

 

Prestatieveld 2.3 Sport en gezondheid 

Taken op het gebied van gezondheidsbevordering uitvoeren, aansluitend bij het 

beleidsplan ‘Gezonder in Hillegom’.  

 

In stand houden van een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

 

 

Inleiding: 

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

is een gemeenschappelijke regeling waaronder de GGD (gezondheid), de GHOR 

(veiligheid) en de RAV (ambulance) vallen. De RDOG HM heeft een ontwerpbegroting 

gemaakt voor 2015, zij vraagt uw zienswijze hierover. 
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Argumenten: 

1.1. Op 27 februari is het conceptprogramma 2015 besproken in de 

gemeenteraadsvergadering. 

De raad heeft ingestemd met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten van het 

conceptprogramma 2015. Op basis van dit conceptprogramma is de 

ontwerpbegroting 2015 opgesteld.  

 

1.2. De kaders beschreven in de ontwerpbegroting 2015 sluiten aan bij de visie van 

het sociaal domein. 

De RDOG beschrijft in de ontwerpbegroting 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 op dit moment nog niet duidelijk. 

 

1.3. Met de gemeentelijke bijdrage worden meer producten betaald. 

In de gemeentelijke bijdrage is een aantal producten en diensten opgenomen. Met 

ingang van 2015 worden die uitgebreid met een aantal aanvullende diensten.  

 

De gemeente nam tot 2015  aanvullende diensten af op het gebied van de 

jeugdgezondheidszorg, onder andere de interventie Stevig Ouderschap, 1Gezin1Plan, 

Bemoeizorg en Integrale Vroeghulp. Deze preventieve jeugdgezondheidszorg 

producten komen in de gemeentelijke bijdrage. De GGD verwacht dat de kosten lager 

worden dan wat de gemeenten voorheen betaalden voor de aanvullende diensten. 

 

De GGD blijft aanvullende diensten aanbieden voor gemeente Hillegom, waaronder 

Logopedie en de Spraak-Taal interventie. Deze diensten worden gesubsidieerd via het 

Jaarprogramma Subsidies Welzijn, Cultuur en Sport. De kosten van deze aanvullende 

diensten zijn nu nog niet bekend en worden opgenomen in het Jaarprogramma 

Subsidies 2015. 

 

1.4.De gemeentelijke bijdrage is verlaagd ten opzichte van 2014. 

De gemeentelijke bijdrage van gemeente Hillegom wordt € 633.957,-. 

 

 2015 2014 2013 2012 

Aantal inwoners 20.868 20.831 20.627 20.484 

Totale bijdrage € 633.957 € 653.792 € 580.862 € 561.401 

De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners. De stijging van het 

bedrag in 2014 wordt veroorzaakt door het hogere aantal inwoners en nieuwe taken 

die de GGD ging uitvoeren voor de gemeente. 

 

Financiële dekking: 

De gemeentelijke bijdrage wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2015.  
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Participatie: 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie: 

Het Algemeen Bestuur wil de ontwerpbegroting in haar vergadering van 25 juni 

vaststellen. Het verzoek is om zienswijzen voor 5 juni 2014 op te sturen. De RDOG 

stellen wij in kennis van het voorstel om geen zienswijzen in te dienen en dat de raad 

niet eerder dan 19 juni daar een besluit over kan nemen. 

 

Kanttekeningen: 

1.1. Nog niet alle wijzigingen zijn verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. 

De financiële consequenties van de samenvoeging van de gemeenschappelijke 

regelingen GHOR en RDOG zijn nog niet bekend. De verwachting is dat deze 

verandering geen negatieve financiële consequenties heeft voor de gemeenten. 

 

De vormgeving en positionering van het nieuwe Advies- en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling (AMHK) is nog niet gereed. Zodra de financiële 

consequenties bekend zijn, worden deze met een formele begrotingswijziging aan u 

voorgelegd. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief RDOG HM iz ontwerpbegroting 2015 dd 17-04-2014 

- Managementsamenvatting programmabegroting 2015 

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

Ontwerpbegroting 2015 RDOG HM (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden) 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 26, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG 

Hollands Midden, 

 

besluit:  

1. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) te 

 laten weten dat zij kan instemmen met de ontwerpbegroting 2015. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 juni 2014. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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