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Geacht college, 

 

Met deze brief informeren wij u over het proces van de tweede businesscase van het 

programma ‘RDOG2024’. Daarnaast bieden we u, met deze brief, de geactualiseerde 

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands 

Midden (GR RDOG HM) aan. Aan u het verzoek de informatie over de tweede business 

case met uw gemeenteraad te delen en om de nieuwe GR RDOG HM aan te bieden aan uw 

gemeenteraad ter besluitvorming. 

 

Tweede businesscase RDOG2024 

Het programma RDOG2024 heeft als doel van de RDOG een toekomstbestendige, flexibele 

en datagedreven organisatie te maken. In maart 2020 heeft het Algemeen Bestuur de eerste 

businesscase hiervoor vastgesteld. In deze businesscase zijn de kosten opgenomen die in 

2020 en 2021 nodig zijn voor het programma. In de tweede businesscase, die wij in 

december 2020 aanbieden aan het Algemeen Bestuur, zijn de totale incidentele en 

structurele kosten en baten van het programma opgenomen. Op dit moment wordt nog hard 

gewerkt aan de kosten-baten analyse. We laten met de tweede business case zien wat de 

voorgestelde investeringen opleveren, zowel kwantitatief en financieel als kwalitatief en 

maatschappelijk (zoals merkbare effecten voor inwoners). 

 

Kosten gaan vaak voor de baten uit. Wij verwachten dat een incidentele investering nodig is 

voor de uitvoering van het programma, waarbij het doel blijft om structureel binnen het 

gegeven financiële kader te blijven (en daarmee begrotingswijzigingen zoveel mogelijk 

voorkomen), als toekomstbestendige, flexibele en datagedreven organisatie. Dat is de reden 

dat we graag met u en uw gemeenteraad het gesprek willen voeren, voordat we de tweede 

business case voorleggen aan het Algemeen Bestuur.  

 

Eind oktober lichten wij de dan voorliggende plannen graag aan u toe. Dit doen wij tijdens 

een digitale informatieve bijeenkomst, samen met de andere gemeenteraden in uw subregio. 

U zult binnenkort een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Als u vragen heeft over 

deze bijeenkomst, kunt u contact opnemen met directiesecretariaat@rdoghm.nl en refereren 

aan deze brief. 
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De geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM  

De huidige Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM (hierna GR) is vastgesteld in het 

najaar van 2005. De laatste herziening van de GR heeft plaatsgevonden in 2014. Daarna is 

er één en ander veranderd in de wetgeving en in de taken van de RDOG, wat nu in de 

voorgestelde GR is verwerkt: 

 

Wetswijzigingen in de periode 2014 tot en met 2020 

Na 2014 hebben meerdere wetswijzigingen plaatsgevonden, waaronder wijzigingen van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna Wgr), Wet publieke gezondheid (Wpg) en Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Gebleken is dat de huidige GR niet 

geheel voldoet aan de Wgr. Dit komt doordat de eerste GR is opgesteld op het moment dat 

de taken uit de Wpg nog door een regeling van raden geregeld moest zijn. Vervolgens is dat 

in 2015 in de wet gewijzigd in het kader van dualisering, waardoor taken die eerst bij de 

raden lagen, naar de colleges zijn gegaan. Al sinds de oprichting van de RDOG HM zijn er 

geen taken van de gemeenteraden opgedragen aan de RDOG HM. Het is conform artikel 13 

lid 6 Wgr niet toegestaan dat de raden dan deelnemers zijn van de GR. Daarnaast worden 

er in de huidige GR ook geen taken van de burgemeester opgedragen aan de RDOG HM. 

Conform de huidige Wgr is de voorgestelde regeling hierop nu geactualiseerd en een 

regeling van colleges van burgemeesters en wethouders geworden. 

 

Voor de gemeenteraden betekent deze aanpassing geen wijziging voor de huidige 

werkwijze. De raad blijft zijn betrokkenheid conform wetgeving houden, bijvoorbeeld in de 

vorm van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de begroting van de RDOG HM of 

een begrotingswijziging.  

 

Alleen de wetswijzigingen die in 2020 of daarvoor in werking zijn getreden, zijn in deze 

regeling aangepast. Dit betekent dat de Wet ambulancevoorzieningen en de komende 

wijziging van de Wgr nog niet verwerkt zijn in de huidige actualisatie. Eventueel benodigde 

aanpassingen in de GR volgen te zijner tijd.  

 

Aanpassing taken: 

Vanaf januari 2021 krijgt de RDOG HM het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) onder zijn 

verantwoording als apart Programma (naast GGD, GHOR en RAV1). Het Veiligheidshuis 

komt bij de RDOG en vormt dan samen met de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis 

het programma Zorg- en Veiligheidshuis. Tot deze wijziging is besloten in het Algemeen 

Bestuur en het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid op 11 december 2019. 

Een aantal andere taken die de RDOG HM eerder heeft opgepakt op basis van wettelijke 

taken GGD of besluitvorming door alle gemeenten in Hollands Midden, zijn nu ook aan de 

GR toegevoegd (artikel 5). Het gaat om: 
- Gemeentelijke Lijkschouwing 

- Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

- Advies- en meldpunt voor overlast en zorgen met betrekking tot kwetsbare inwoners 

- Netwerksamenwerking tussen gemeenten en organisaties t.b.v. strafrechtelijke en 

bestuursrechtelijke handhaving 

- Dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun 

ouders 

                                                      
1  
GHOR: geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 
RAV: regionale ambulance voorziening 
GGD: gemeentelijke gezondheidsdienst 
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- Begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben gepleegd en hun 

ouders 

- Melding en aanvraag doen zorgmachtiging in het kader van de Wet verplichte GGZ 

  

Redactionele wijziging 

De wijzigingen hebben ons de kans gegeven de GR op redactioneel vlak aan te pakken met 

als doel een betere leesbaarheid. Het gaat om een toegevoegde hoofdstukindeling, het 

logischer bij elkaar plaatsen en/of samenvoegen van artikelen en het verminderen van 

juridisch jargon. 

 

Proces 

De voorgestelde aangepaste GR is voorbereid en samengesteld vanuit een intensieve en 

brede samenwerking tussen RDOG HM en gemeenten. Op 23 september 2020 heeft het 

Algemeen Bestuur besloten de GR aan te bieden aan gemeenten, ter vaststelling. 

 

Het Algemeen Bestuur verzoekt de colleges om in te stemmen met de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling RDOG HM, op basis van akkoord van uw gemeenteraad 

daarvoor. De wijziging van de regeling is, conform artikel 31 lid 1 van de huidige regeling 

definitief wanneer twee derde van het aantal deelnemende gemeenten hiertoe besluit.  

 

Wij vragen u ons op de hoogte te brengen van de besluitvorming binnen uw gemeente op 

uiterlijk 21 december 2020. De nieuwe regeling gaat namelijk, bij positieve besluitvorming, in 

per 1 januari 2021. U kunt hiervoor mailen naar directiesecretariaat@rdoghm.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden, 

 

        

 

M. Damen        J.M.M. de Gouw 

Voorzitter        Secretaris 

 

 

 

 

Bijlagen: 
- Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden (integrale tekst 

zoals deze komt te luiden na vaststelling). 

- Was-wordt lijst, waarin de wijzigingen van de huidige naar de nieuwe GR inzichtelijk 

worden gemaakt  
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