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Geachte Raad, 

 

 

U heeft dit voorjaar een zienswijze ingediend ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 

2020 en de programmabegroting 2021 van de RDOG HM. Ook heeft u uw visie gegeven op 

de koers en de baten van het programma RDOG2024. Hartelijk dank daarvoor.  

 

Dit jaar hebben nagenoeg alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief 

d.d. 15 april met het verzoek om een zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur van de 

RDOG HM heeft in haar vergadering van 15 juli de ingediende zienswijzen besproken. In 

deze brief schetst het bestuur hoe het met uw inbreng omgaat.  

 

Programma RDOG2024  

De meeste reacties van gemeenteraden hebben betrekking op het programma RDOG2024. 

De reacties schetsen belangrijke aandachtspunten bij de verdere uitwerking daarvan.  

 

U bepleit, net als verschillende andere gemeenteraden, om in de aangekondigde verdere 

uitwerking van de RDOG HM en de tweede businesscase tijdig inzichtelijk te maken welke 

effecten worden beoogd om de RDOG HM robuust en wendbaar te maken. Hierbij moet 

helder zijn welke efficiencywinst behaald kan worden en wat dit uw inwoners oplevert. 

 

Daarnaast wijst u op het belang van een goede ketengerichte aanpak waarbinnen ook de 

lokale dienstverlening aandacht verdient. Waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de 

verdere inrichting van Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis. 

 

In reactie op uw andere punten kunnen wij bevestigen dat het de inzet is om minimaal de 

structurele kosten middels slimme investeringen terug te verdienen. Daarnaast zal de 

tweede businesscase helder zijn met een duidelijk overzicht van kosten en baten. Tot slot 

wijst u op het belang van een goede ketengerichte aanpak. De RDOG HM biedt een 

basisdienstverlening voor de hele regio Hollands Midden. Maatwerk per gemeente wordt 

maximaal nagestreefd ook binnen het basispakket, maar verhoudt zich niet altijd goed tot de 

opdracht om efficiency na te streven. Vandaar dat maatwerk regelmatig wordt ingericht als 

“aanvullende taken in schil 3”. De samenwerkingsafspraken tussen VT, ZVH en de lokale 

partners krijgen in de komende periode veel aandacht. Wij gaan u begin volgend jaar 



uitnodigen voor een bijeenkomst met de Raden om de tweede businesscase met u te 

bespreken.   

 

De ingebrachte aandachtspunten zijn meegegeven aan de stuurgroep van het programma 

RDOG2024. Algehele conclusie is dat de diverse aandachtspunten van gemeenteraden 

behoorlijk overeenkomen. Dit vergemakkelijkt de vertaling hiervan naar de koers voor het 

vervolg.  

 

De eerste begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 

De zienswijzen van de raden bevatten diverse waardevolle suggesties voor de werkwijze 

m.b.t. de begrotingen van de RDOG HM. Deze suggesties zijn input zijn voor het project uit 

het programma 2024 dat zich richt op het verbeteren van het begrotingsproces.  

 

Er zijn in de brieven van de gemeenteraden uiteenlopende zorgen over de financiën van de 

organisatie geuit. Voor de grote meerderheid van de raden is dit geen reden om deze 

begrotingswijziging of de begroting 2021 te willen blokkeren.   

De informatie over de risico’s die de organisatie loopt in het licht van de beperkte financiële 

reserve leidt eveneens tot kanttekeningen. De tekst over de risico’s in de 

programmabegroting 2021 is onvolledig. De beheersing van de risico’s heeft de volle 

aandacht van directie en bestuur. Wens is om een completere risicoanalyse te kunnen 

presenteren.  

 

Het bestuur heeft geconcludeerd dat er verschillende acties in gang gezet zullen worden 

naar aanleiding van zowel het programma RDOG2024 en ook n.a.v. de zienswijzen van de 

raden. De reacties geven geen aanleiding om financiën in de begrotingswijziging 2020 en de 

programmabegroting RDOG 2021 aan te passen. De begroting RDOG 2021 en de 

begrotingswijziging 2020 zijn daarom vastgesteld.  

 

De vastgestelde begroting RDOG 2021 en de vastgestelde begrotingswijziging 2020 zijn te 

vinden via https://www.rdoghm.nl/begroting-en-jaarverslag  

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden, 

 

        

 

M. Damen        J.M.M. de Gouw 

Voorzitter        Secretaris 
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- College van B&W  

- AB-lid RDOG Hollands Midden  

- betrokken ambtenaren Volksgezondheid en Financiën  
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