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Brief zienswijze Hillegom conceptbegroting RDOG 2022
Johan van Rixtel

Geacht bestuur ,
Op 14 april 2021 stuurde u ons de Begroting 2022 RDOG HM en de tweede
businesscase van het programma RDOG 2024 (2e BC), met het verzoek onze
zienswijze kenbaar te maken. Met deze brief geven wij gehoor aan uw verzoek.
Op 27 mei is in de raadsvergadering van de gemeente Hillegom de concept
programmabegroting 2022 RDOG HM besproken.
Coronacrisis / Complimenten
Ten eerste willen wij u en alle medewerkers van de RDOG bedanken voor het harde
werk tijdens deze crisis en tegelijkertijd doorgingen met jullie reguliere taken en de
vorderingen binnen Business Case 2.
Positieve zienswijze
Wij kunnen instemmen met de concept programmabegroting 2022 RDOG HM. Met
deze conceptbegroting wordt naar mening van de Raad een begroting neergelegd
de rekening houdt met de uitdagingen van deze tijd.
Dit zien wij ook terug in uw begroting. De ontwikkelingen in de kosten van de RDOG
en de gemeentelijke bijdrage worden voor het overgrote deel veroorzaakt door
onvoorziene, niet uit te stellen en onvermijdbare autonome ontwikkelingen, zoals
loon en prijsindexaties. Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de Begroting RDOG HM
2022.
Baten RDOG 2024 verwerken in gemeentebijdrage
Tijdens de sub-regionale raadsbijeenkomst voor de Duin en Bollen op 9 maart 2021
heeft u de 2e BC toegelicht en nadere duiding gegeven aan uw ambities voor het
programma RDOG2024. Het stelde ons gerust dat de RDOG in control is en dat de
komende jaren het programma RDOG 2024 geen aanleiding zal geven tot een
begrotingswijziging.
We hebben er ook vertrouwen in dat u de financiële baten weet te realiseren.
Daarom achten wij het wenselijk om vanaf 2023 de financiële baten vooraf te
verwerken in de gemeentebijdrage en op te nemen in de meerjarenbegroting van
de RDOG HM.
Prenataal contactmoment

Het prenataal contactmoment is een nieuwe taak voor de RDOG HM waarover de
Eerste Kamer nog geen besluit heeft genomen. We gaan ervan uit dat budget dat
het Rijk hiervoor beschikbaar stelt passend is voor de uitvoering.
Veilig Thuis
Afgelopen jaren hebben wij in onze zienswijzen regelmatig opmerkingen gemaakt
over de stijgende financiën bij Veilig Thuis. Wij zien dat hier grote stappen in zijn
gemaakt .Wij gaan ervan uit dat deze inzet wordt gecontinueerd om de juiste hulp
te verlenen binnen de financiële middelen (kaders) die u tot uw beschikking heeft.
Risicomatrix
Wel verzoeken wij u voortaan een risicomatrix in de programmabegroting op te
nemen zodat deze nog beter beoordeeld kan worden. Hierbij vragen we specifiek
aandacht voor de ontwikkelingen zoals aangegeven in de 2e BC. Immers, uw
ambitie om meerjarig in control te zijn en de realisatie van de daar genoemde baten
worden mede bepaald door de juiste kwantificering, monitoring en sturing op
meerjarige risico’s.
Infographic
Ter overweging, zouden we u graag nog een suggestie willen doen. We zien dat
organisaties steeds vaker haar begrotingen samenvatten in een infographic.
Hierdoor wordt in één oogopslag, op hoofdlijnen, inzage gegeven in bijvoorbeeld
een begroting. Het is relatief laagdrempelig en nodigt mensen uit om de inhoud te
lezen. Wij zouden een infographic van de begroting RDOG HM ook zeer op prijs
stellen.
Wij vertrouwen erop dat u met de begroting 2022, binnen haar budgettaire kaders,
uw taken vervult en de voorgenomen baten realiseert.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Johan van Rixtel via telefoonnummer
0628335360 of via de e-mail: J.vanRixtel@hltsamen.nl
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