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Geacht bestuur, 
 

Op 14 april 2020 stuurde u ons de eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020 van 
de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden toe. U stelt de 
raad in de gelegenheid, conform artikel 2d van de Verordening 
Begrotingswijzigingen, een zienswijze op deze programmabegroting kenbaar te 
maken. In deze brief leest u onze reactie. 
 
Op 25 juni 2020 is in de raadsvergadering van de gemeente Hillegom de eerste 

begrotingswijziging RDOG HM 2020 besproken. 
 
 
Positieve zienswijze 
Wij kunnen instemmen met de eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020. De 
begrotingswijziging bevat naast de bekostiging van het programma RDOG2024 

veelal autonome ontwikkelingen die noodzakelijkerwijs tot een bijstelling van de 

begroting leiden. 
 
Conform onze zienswijze op de concept begroting 2021 willen we hierbij 
benadrukken dat de investeringen die in het programma RDOG 2024 worden 
gedaan moeten leiden tot besparingen en dat deze besparingen worden uitgewerkt 
in een tweede businesscase, die eind 2020 wordt opgesteld. Hierbij moet helder 

zijn welke efficiencywinst behaald kan worden en wat dit onze inwoners oplevert. 
We wijzen hierbij op het belang een goede ketengerichte aanpak waarbinnen ook 
de lokale dienstverlening aandacht verdient. Lokaal dient de dienstverlening van de 
RDOG HM goed aan te sluiten bij en afgestemd te worden op de andere 
organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein. Hierbij gaat bijzondere 
aandacht uit naar de verdere inrichting van Veilig Thuis en het Zorg- en 
Veiligheidshuis. 

 
 
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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