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Waarom een nieuwe samenwerkingsagenda? 

Het takenpakket van de Regionale Dienst 

Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

(RDOG HM) is in beweging. De aanleidingen zijn 

de invoering van de Jeugdwet, de Wmo2015 en 

opgelegde bezuinigingen door de deelnemende 

gemeenten. In 2014 heeft het bestuur van de 

RDOG HM het bureau AEF (Andersson Elffers 

Felix) gevraagd onderzoek te doen naar de 

gewenste toekomstige ontwikkelingen van de 

RDOG HM. Dit onderzoek richtte zich op het 

onderdeel Gemeentelijke GezondheidsDienst, de 

GGD. De resultaten van dit onderzoek zijn de 

aanleiding om nieuwe samenwerkingsafspraken 

op te stellen tussen de 19 gemeenten in Hollands 

Midden en de RDOG. Rond de zomer van 2015 is 

dit project van start gegaan onder de naam 

Agenda2020.  

 

Wat wordt de inhoud van Agenda2020? 

De bestuurders publieke gezondheid van de 19 gemeenten hebben in oktober 2015 de 

projectopdracht voor de Agenda2020 vastgesteld. In de Agenda2020 staan drie thema’s 

centraal. 

1. De inhoud:  welke taken met betrekking tot de publieke gezondheid beleggen de 

gemeenten bij de RDOG HM. 

Hierbij is onderscheid te maken tussen:  

a. Taken die de gemeente wettelijk moeten beleggen bij de GGD, zoals bijvoorbeeld de 

infectieziektenbestrijding. 

b. Taken waarvan de 19 gemeenten samen hebben afgesproken dat ze deze beleggen 

bij de GGD, dit geldt bijvoorbeeld voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. 

c. Taken die één of meer –maar niet alle- gemeenten wil onderbrengen bij de GGD. Dit 

is bijvoorbeeld een lokaal project voor alcoholmatiging bij jongeren.  

2. De governance van de RDOG HM: het geheel van sturen – verantwoorden – beheersen en 

controleren. Dit thema strekt zich uit van de invloed van de gemeenteraden tot de 

inrichting van de ambtelijke managamentrapportages. 

3. De financiering van de RDOG HM. 
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Niet alleen de effecten van de bezuinigingen van de afgelopen jaren komen hierbij aan 

bod maar ook de de wijze van financiering en de kosten van het minimaal noodzakelijke 

kwaliteitsniveau.  

 

Wat worden gemeenten en RDOG HM hier nu wijzer van? 

Het maken van heldere afspraken en het vastleggen van verantwoordelijkheden geeft de 

gemeenten en de RDOG HM duidelijkheid. Gemeenten weten wat de RDOG HM voor hen 

uitvoert, hoe zij hierop invloed hebben en wat het hen kost. De RDOG HM heeft voor 

meerdere jaren zekerheid over de diensten en producten die zij leveren en kan de 

organisatie daarop goed inrichten. Deze duidelijkheid geeft alle betrokkenen rust en ruimte 

en zo kan de energie besteed worden aan de inhoud: goede publieke gezondheidszorg voor 

de inwoners.   

 

Wanneer komen de resultaten beschikbaar? 

Het project loopt van de zomer 2015 tot de zomer 2016. In januari komen de eerste 

resultaten beschikbaar. Dit is tevens het moment om te bepalen of het project op de goede 

weg is of dat bijsturing noodzakelijk is. Natuurlijk worden verbeteringen die snel te 

realiseren zijn direct ingevoerd. Na de zomer van 2016 zal de besluitvorming in de 19 

colleges en gemeenteraden plaatsvinden. 

 

Wat betekent dit voor de begroting 2016 van de RDOG HM? 

De afgelopen jaren hebben de gemeenten diverse bezuinigingen opgelegd aan diverse 

regionale samenwerkingsverbanden waaronder ook de RDOG HM. Voor enkele gemeenten is 

de wens tot verdergaande bezuinigingen een belangrijke aanleiding geweest voor het AEF 

onderzoek en het opstellen van deze nieuwe samenwerkingsagenda. In de aanbiedingsbrief 

bij de begroting 2016 van de RDOG HM was opgenomen dat al in 2016 een 

begrotingswijziging verwacht kon worden. Dit zal niet lukken. Ook in de primitieve 

begroting 2017 van de RDOG HM, die in april 2016 wordt opgesteld zijn nog geen 

bezuinigingsvoorstellen opgenomen als uitwerking van de nieuwe samenwerkingsafspraken, 

omdat de besluitvorming daarover dan nog niet is afgerond. De eerste resultaten zijn te 

verwachten in de loop van 2017.  

 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 

Alle bestuurders publieke gezondheid van de gemeenten in Hollands Midden, de directie en 

het management van de RDOG HM zijn nauw betrokken bij de uitvoering van dit project. Ook 

diverse medewerkers van alle gemeenten en de RDOG HM zijn betrokken. Via hen kunt u 

meer informatie krijgen. 

Het volgende nieuwsbericht komt in februari 2016 als de eerste resultaten van het project 

bekend zijn.  

 

Rike van Oosterhoudt, projectleider Agenda2020. 
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