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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 6 oktober 2020 

     

Onderwerp: Wijzing GR RDOG HM  Aan de raad.  

 

 

*Z02FDE8CF15* 
Beslispunten 

1. In te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden tot een collegeregeling; 

2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het vaststellen van 
deze voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM voert voor 
de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van gezondheid, 
preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De Gemeenschappelijke Regeling moet geactualiseerd worden om weer 
volledig aan te sluiten op wetgeving en tussentijds toegevoegde taken. Om die reden heeft het 
college, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, het besluit genomen om de 
Gemeenschappelijke Regeling te actualiseren. 
 

2 Inleiding 

De huidige Gemeenschappelijke Regeling  RDOG HM (hierna GR) is vastgesteld in het najaar van 
2005. De laatste herziening van deze GR heeft plaatsgevonden in 2014. Daarna is één en ander 
veranderd in wetgeving en in de taken van de RDOG, wat nu in de voorgestelde GR is verwerkt:  
1. Wetwijzigingen in de periode 2014 t/m 2020 
2. Aanpassing van de taken van de RDOG HM 
3. Redactionele wijzigingen 
 
Na het aanpassen van de GR voldoet deze aan alle relevante wetgeving en omvat alle taken van de 
RDOG, zowel de taken die bij wet bij de RDOG zijn belegd als de taken die de gemeenten bij de 
RDOG hebben belegd. Voor het wijzigen van de GR RDOG HM is instemming nodig van 2/3 van het 
aantal deelnemende gemeenten.  
 
Alvorens het college kan besluiten tot instemming met het wijzigen van de GR RDOG HM volgens 
dit voorstel, is toestemming van de raad nodig om de regeling te wijzigen van een gemengde 
regeling naar een collegeregeling. Met dit collegevoorstel stelt het college de raad voor om in te 
stemmen met deze wijziging en neemt het college, onder voorbehoud van deze instemming 
tijdens de raadsvergadering 14 december, het besluit om in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM. Het definitieve besluit moet in de collegevergadering 15 
december formeel bevestigd worden in verband met de juridische rechtsgeldigheid. 
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Kader: 
- Wet publieke gezondheid (Wpg) 
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)  
- Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM 2014 
- Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
 

3 Beoogd effect 

Een gewijzigde  GR RDOG HM die voldoet aan de wetswijzigingen 2014-2020, aangepast aan de 
taken van de RDOG HM 
 

4 Argumenten 

1.1  Wetswijzigingen in de periode 2014 t/m 2020 
Na 2014 hebben meerdere wetswijzigingen plaatsgevonden in de Wet gemeenschappelijke 
regeling (Wgr), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet publieke gezondheid 
(Wpg). Gebleken is dat de huidige GR niet geheel voldoet aan de wet. De eerste GR is opgesteld op 
het moment dat de taken uit de Wet publieke gezondheid nog via een regeling van raden geregeld 
moesten zijn. In het kader van de dualisering is dat al langere tijd gewijzigd in de Wgr (januari 
2015). Taken die eerder bij raden lagen zijn naar de colleges gegaan. Onze GR is sindsdien op 
papier nog een gemengde regeling, terwijl al sinds de oprichting van de GR RDOG HM, geen taken 
van gemeenteraden opgedragen zijn aan de RDOG HM. In de praktijk wordt de GR dus al als 
collegeregeling uitgevoerd. 
 
Conform de huidige Wgr is de voorgestelde regeling nu aangepast naar een regeling van colleges 
van burgemeesters en wethouders. De raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen en het 
college toestemming te geven deze wijziging vast te stellen.  
 
De uitvoering van de GR RDOG HM is reeds in lijn met de huidige Wgr. Dit betekent dat deze 
aanpassing geen wijziging betreft voor de werkwijze voor de gemeenteraden.   
De raad blijft zijn betrokkenheid conform wetgeving houden, zoals de mogelijkheid om zienswijzen 
in te dienen op bijvoorbeeld de programmabegroting van de RDOG HM of een begrotingswijziging. 
 
1.2 Aanpassingen komende wetgeving volgt later 
In de voorliggende GR zijn alleen de wetswijzigingen aangepast die in 2020 of eerder in werking 
zijn getreden. Dit betekent dat komende Wet ambulancevoorzieningen (volgend op de Tijdelijke 
wet ambulancezorg) en de komende wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen nog niet 
verwerkt zijn in de huidige actualisatie. Eventueel benodigde aanpassingen in de GR volgen na 
inwerkingtreding van deze wetten.  
 
1.3 Aanpassing van de taken van de RDOG HM 
Hieronder staan de verschillende taken die door de RDOG HM worden uitgevoerd op basis van 
besluitvorming door de 18 gemeentes in Hollands Midden, die nog niet aan de GR waren 
toegevoegd. Met de voorgestelde wijziging van de GR zijn deze taken toegevoegd. 
 
Een aantal taken is niet voorbehouden aan de GGD, maar zijn wel taken die gemeenten wettelijk 
verplicht zijn uit te voeren en die de 18 gemeenten graag gezamenlijk willen laten uitvoeren. De 
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gemeenten in Hollands Midden hebben eerder besloten de volgende taken gezamenlijk te 
beleggen bij de RDOG: 
-  Gemeentelijke Lijkschouwing (rondom 2005) 
-  Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (2015)  
-  Advies- en meldpunt voor overlast en zorgen met betrekking tot kwetsbare inwoners (2004) 
-   Netwerksamenwerking tussen gemeenten en organisaties t.b.v. strafrechtelijke en    
  bestuursrechtelijke handhaving (2021) 
-   Dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders (2016) 
-  Begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben gepleegd en hun ouders (2016) 
-  Melding en aanvraag doen zorgmachtiging in het kader van de Wet verplichte GGZ (2020) 
-  Naast de bestaande programma’s GGD, GHOR en RAV  wordt per 1 januari 2021 een vierde  
  programma aan de RDOG toegevoegd, te weten Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). (2021) 
-  Zorg- en Veiligheidshuis (zie hieronder) (2021) 
 
Voor de vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis worden het huidige Veiligheidshuis (nu bij 
beheergemeente Leiden) en de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (op dit moment 
onderdeel van het programma GGD) samengevoegd onder de RDOG. Het Algemeen Bestuur en het 
Portefeuilleoverleg Publieke Gezondheid hebben op 11 december 2019 het besluit hiertoe 
genomen, nadat op 30 oktober is afgestemd met alle burgemeesters vanuit hun rol in de 
Veiligheidsregio. Dit besluit betekent een toevoeging van de taken van het veiligheidshuis aan de 
GR RDOG HM. 
  
1.4. Redactionele wijzigingen 
Aangezien de GR op dit moment inhoudelijk gewijzigd wordt, is besloten meteen een aantal 
redactionele wijzigingen door te voeren met als doel de leesbaarheid te verbeteren. Het betreft: 
- toevoegen van een hoofdstukindeling; 
- logischer bij elkaar plaatsen en/of samenvoegen van artikelen; 
- verminderen van juridisch jargon. 
 
Eén van de bijlagen is een “was-wordt-lijst” waarin de wijzigingen van de huidige naar de nieuwe 
GR inzichtelijk staan, met een nadere toelichting op de wijzigingen. 
 
1.5  Wijziging GR RDOG HM heeft geen financiële consequenties 
Het wijzigen van de GR heeft geen financiële consequenties. De vorming van het programma Zorg- 
en Veiligheidshuis is in beginsel een budget-neutrale ontwikkeling. 
 
1.6 De wijziging GR RDOG HM is met inspraak en participatie tot stand gekomen.  
De voorgestelde aangepaste gemeenschappelijke regeling RDOG HM is voorbereid en 
samengesteld vanuit een intensieve en brede samenwerking tussen RDOG HM en de achttien 
gemeenten. Tevens is vanuit de juridische kennis ( SP71)  een bijdrage geleverd.  Op 23 september 
2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten de GR aan te bieden aan gemeenten, ter vaststelling 
door de colleges. 
Voorliggend college- en raadsvoorstel zijn in gezamenlijkheid tussen gemeenten en RDOG HM 
voorbereid en afgestemd. Doel is op deze manier over gelijkluidende besluiten te nemen in de 
verschillende colleges en raden. 
 
2.1 College zal na instemming van de gemeenteraad op 15 december  het op 27 oktober onder 
voorbehoud genomen besluit formeel bekrachtigen. 
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Na het raadsbesluit op 14 december zal het onder voorbehoud instemmen met de wijziging van de 
GR RDOG HM in de collegevergadering 15 december formeel worden bekrachtigd. Hiermee wordt 
de formele juridische procedure doorlopen.  Na definitieve bekrachtigen van  het voorbehoud van 
het college op 15 december zal de RDOG een brief ontvangen over het genomen besluit van de 
gemeente Leiderdorp 
 
 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

6 Communicatie 

7 Financiën 

8 Evaluatie 

 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Aanbiedingsbrief van de RDOG 
2. Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden (integrale tekst zoals deze 
komt te luiden na vaststelling) 
3. Was-wordt lijst, waarin alle wijzigingen van huidige naar de nieuwe GR inzichtelijk worden  gemaakt 
 
 


