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Geachte heer De Gouw, 
 
Op 8 januari ontvingen wij het conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierin schetst u op 
hoofdlijnen de inhoud van de drie programma’s van de RDOG HM. Als gemeenteraad hebben 
wij formeel de gelegenheid op de definitieve begroting 2014 te reageren. U geeft zelf al aan 
dat bij het presenteren van de begroting 2014 onvoldoende tijd is om effectief van gedachte te 
kunnen wisselen. Daarom reageren wij als raad doormiddel van een zienswijze alvast op het 
conceptprogramma 2014, zodat onze reactie kan worden meegenomen bij het opstellen van 
de programmabegroting 2014.  
 
Algemeen 
Over het algemeen ontstaat het beeld dat de rijksoverheid steeds meer eisen stelt aan de 
taken van de openbare gezondheidszorg, die leiden tot extra inzet vanuit de RDOG. Helaas 
moeten wij constateren dat het bijbehorende budget door gemeenten moet worden 
opgebracht in een tijd waarbij de algemene uitkering van gemeenten fors gekort wordt. Dit 
leidt tot discussies over de mate waarin de openbare publieke gezondheidszorg nog geleverd 
kan worden. We moeten erkennen dat we op een punt kunnen belanden waarbij er ook 
keuzen gemaakt moeten worden die wel een maatschappelijk negatief effect kunnen hebben. 
 
Indexering gemeenschappelijke regeling 
In het Algemeen Bestuur van 12 december 2012 is gediscussieerd over de indexering voor 
begrotingsjaar 2014. Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke Regelingen in de 
regio Hollands Midden wordt door de werkgroep Strijk geadviseerd bij het financieel kader 
voor de gemeenschappelijke regelingen 2014, uit te gaan van de nullijn. Wij kunnen ons als 
gemeente Leiderdorp vinden in het opleggen van een taakstelling van 1,54% voor 2014, als 
gevolg van het hanteren van de nullijn. Wij hanteren als gemeente, door de kortingen op de 
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algemene uitkering, al enige tijd de nullijn. Samen met de RDOG zal moeten worden gekeken 
hoe deze taakstelling kan worden ingevuld. Gezien de eerdere discussie met de RDOG over 
de mogelijkheden om te bezuinigen medio 2011, realiseren wij ons dat door het hanteren van 
de nullijn voor 2014 er opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. De taakstelling van 1,54% 
in 2014 komt boven op de al eerder gemaakte afspraken in 2011 over het realiseren van een 
bezuiniging van 9,72% voor 2016. 
 
Harmonisatie Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) 
In het conceptprogramma 2014 wordt ingegaan op de regionalisering van de 
jeugdgezondheidszorg per 2015. Indirect vraagt u een inhoudelijke zienswijze op het voorstel. 
Inhoudelijk is de discussie over het voorstel nog niet uitgekristalliseerd. Binnen het Algemeen 
Bestuur van 12 december bleek niet voldoende draagvlak voor het voorstel. Wij onthouden 
ons daarom van inhoudelijk reactie op het voorstel. 
 
Transparantie 
Voorts willen wij dat u met ingang van de aankomende definitieve begroting, voor de 
gemeenten een transparante tabel bij de begroting toevoegt, waarin de kosten per gemeente 
zijn uitgesplitst en waarin aparte kolommen voor de BPI JGZ 0-4, het DD JGZ en de overige 
BPI zijn opgenomen en inzichtelijk wordt gemaakt uit welke producten dit is opgebouwd. Dit 
vereenvoudigt voor ons als gemeenten het inzicht in onder andere de gerealiseerde 
taakstelling. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
A.H. Schouten 
secretaris 
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burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


