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Geachte gemeenteraad, 
 
Jaarlijks stelt de RDOG op basis van een vastgestelde conceptprogramma de jaarlijkse 
programmabegroting op. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid een zienswijze te geven 
op de programmabegroting. de formele procedure biedt echter onvoldoende tijd om effectief 
van gedachte te wisselen. Daarom wordt de raad gevraagd al een zienswijze te geven bij de 
conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierdoor kan bij het vaststellen van de 
conceptprogramma in het Algemeen bestuur van 27 maart een betere afweging gemaakt 
worden en de reacties worden meegenomen in de nog op te stellen programmabegroting 
2014. Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie. Op 29 januari heeft het college 
ingestemd met bijgevoegde reactie (2013i00155). 
 
Inhoudelijk gaat de reactie in op een aantal onderwerpen uit het conceptprogramma 2014. 
 
Harmonisatie Jeugdgezondheidszorg MH en HM 

In verband met de bestuurlijk fusie binnen de RDOG van de regio's Hollands Midden en 
Midden Holland met ingang van 2015, wordt een voorstel gedaan over de harmonisatie van 
de jeugdgezondheidszorg. Het voorstel behelst het integreren van een aantal aanvullende 
maatwerktaken binnen de basistaken jeugdgezondheidszorg (wettelijke verplichte taken) van 
de RDOG. Met name voor onze regio betekent dit een uitbreiding van de basistaken. 
Inhoudelijk is er nog niet voldoende draagvlak voor het voorstel, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk zal hierover nader worden gesproken. Het is daarom te vroeg de gemeenteraad 
hierover een menig te vragen. Financieel hoeft de doorvertaling van deze harmonisatie pas 
in de programmabegroting van 2015 verwerkt te worden. 
 
Bezuiniging 
In 2011 zijn met de RDOG afspraken gemaakt over de mogelijkheden tot bezuinigen naar 
aanleiding van een bezuinigingstaakstelling op advies van de werkgroep Strijk. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot het vaststellen van zogenaamde afkappunten voor beïnvloedbare 
producten van de RDOG door het Dagelijks Bestuur. De afkappunten zijn vastgesteld om de 
maatschappelijke effecten van de bezuinigingen zo minimaal mogelijk te houden en niet 
onder de norm van de inspectie Volksgezondheid te schieten. In het AB 
is op basis van deze afspraken ingestemd met een bezuiniging van totaal 9,72% verspreidt 
tot aan 2016 (zie informatie bijlage I). Op advies van de werkgroep Strijk wordt in een brief 
van 17 december 2012 voorgesteld in 2014 niet in te stemmen met de nominale indexering 
van 1,54% en de nullijn te hanteren voor de gemeenschappelijke regelingen. De RDOG is bij 
het opstellen van de conceptprogramma nog uitgegaan van de nominale indexering. Het 
college is van mening dat het te rechtvaardigen is om voor 2014 de nullijn te hanteren. De 
algemene uitkering vanuit het Rijk wordt ook jaarlijks fors gekort. Dit moet ook door vertaald 
kunnen worden naar de uitvoeringsorganisaties.  Met de RDOG zal moeten worden 
gesproken hoe deze extra bezuiniging voor 2014 concreet zal worden ingevuld. 



 

 

 
Transparantie 
Al enige tijd wordt ambtelijk aangedrongen de bedragen per gemeente nadere te 
specificeren. Per product moet het voor de afzonderlijke gemeenten inzichtelijk zijn wat zij 
bijdragen. De RDOG geeft in de ambtelijke overleggen aan dat gemeenten dit zelf kunnen 
uitrekenen op basis van de stukken. Het vraagt telkens weer een heel uitzoek werk en de 
bedragen die dan uit de exercitie komen, komen vaak niet overeen met de bedragen die de 
RDOG in haar begroting heeft staan. We willen het verzoek tot meer transparantie graag via 
de gemeenteraad en het college onder de aandacht brengen van de RDOG. 
 
Aan u de vraag of u zich kan vinden in de bijgevoegde zienswijze, zodat deze als reactie 
naar de RDOG verzonden kan worden. 


