
De RDOG Hollands Midden bestaat uit: 

de GGD Hollands Midden, 

de RAD Hollands Midden en  

het GHOR-bureau Hollands Midden 

De RDOG in grote lijnen 

Sjaak de Gouw & Joost Bernsen 

directie 



Inhoud 

 Kerngegevens en werkgebied RDOG HM 

 Wettelijk kader RDOG HM 

 Samenhang en gezamenlijke missie 

 De gemeenschappelijke regeling 

 Belangrijke momenten in ontwikkeling RDOG HM 

 Raakvlak veiligheid, zorg en openbaar bestuur 

 Korte introductie GHOR en RAV en concerndiensten 

 Focus op GGD 

– Geschiedenis 

– Takenpakket 

– Ontwikkelingen komende periode 

– Bezuinigingen en onderzoek RDOG2020 

– Financiële doorkijk 2014 - 2016 

 



Werkgebied 

Regio Hollands 

Midden 

  23 gemeenten 

  760.000 inwoners 
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Kerngegevens RDOG HM 

 Gemeenschappelijke regeling 23 gemeenten (volgend jaar 19) 

 GGD, ambulancedienst, GHOR-bureau 

 950 medewerkers (in 2015 > 1000) 

 Omzet 2013 € 64 miljoen euro, waarvan 

 

 

 

 

 

 

 Budget basistaken GGD € 23 miljoen euro 

 Budget aanvullende diensten GGD €17 miljoen euro 

 Bezuinigingsdiscussie spitst zich toe op overhead en basistaken GGD 

 

 

 

 

 

Programma Bedrag 

GHOR 2 miljoen 

Ambulancezorg 22 miljoen 

GGD 40 miljoen 



Wettelijke kaders Publieke 
Gezondheid in 2014 

Wet Publieke 

Gezondheid 

Wet 

veiligheidsregio 

Tijdelijke Wet 

Ambulance zorg 

Gemeenten 

verantwoordelijk voor 8 

domeinen op gebied van 

collectieve preventie 

Instelling GGD op 

niveau veiligheidsregio 

Gemeenten 

verantwoordelijk voor 

geneeskundige 

hulpverlening rampen 

DPG als regisseur 

 Ambulancediensten en 

meldkamer één geheel 

(RAV) 

1 vergunning per regio 

Regelt ook 

geneeskundige 

hulpverlening bij 

ongevallen en rampen 

 

Maakt gebruik van 

diensten GGD, 

meldkamer en 

ambulancedienst 

 

Levert bijdrage aan 

GHOR 

Bestuurlijk 

verantwoordelijk MKA 

Dagelijkse exploitatie 

van MKAvia financiering 

ambulancediensten 



Samenhang witte kolom 

 Eén directie Publieke Gezondheid 

 Opleiden, oefenen en trainen afstemmen 

 Integraal relatiebeheer met ketenpartners 

 Evenementenbeleid 

 Integratie reguliere en opgeschaalde zorg 

 Medewerkers van sectoren verlenen onderling 

diensten 

 Witte meldkamer verleent diensten aan RAV, 

GHOR en GGD 

 



Missie voor hele RDOG 

 De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid 
en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands 
Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. 
Daarnaast probeert de RDOG de effecten van 
gezondheidsbedreigingen te beperken.  

 De RDOG heeft daarbij de ambitie om er een bijdrage aan te 
leveren dat de regio Hollands Midden gaat behoren tot de 
drie regio’s met de hoogste gezondheidsverwachting van 
Nederland.  

 Het is onze missie om die opdracht op een positieve, 
inspirerende, innoverende en uitdagende manier vorm te 
geven, zowel voor medewerkers als klanten en doelgroepen  
 



Gemeenschappelijke 
Regeling 

 Basis is gemeenschappelijke regeling van 23 

gemeenten in Hollands Midden: 

– Verwijzingen naar WPG, WVR en WAZ (en wet 

kinderopvang, etc.) 

– Algemeen (23 pfh.) en Dagelijks Bestuur (7 pfh.) 

 Bevoegdheden gemeenteraden → AB 

 Bevoegdheden colleges → DB 

– Gemeenteraden worden gehoord over begroting 

– Verantwoordingsplicht naar gemeenten 

– Sterke relatie met Veiligheidsregio (vertande 

regelingen vanwege GHOR, DPG en meldkamer) 



Belangrijke momenten RDOG 

 2004: vorming Regionale Ambulancedienst uit vijf 

diensten 

 2006: vorming RDOG (2 x GGD, RAD, GHOR-bureau) 

 2010/2011: integratie consultatiebureaus 

 2014: overheveling GHOR-budget 

 2015: regionaal werken 

 2015: AMHK binnen RDOG HM 

 



Raakvlak veiligheid, zorg en 
openbaar bestuur 

 MMK, milieudienst, brandweer 

 Infectieziekten, pandemie 

 Calamiteitenteam / psychosociale opvang 

 Meldpunt Zorg & overlast / BKK 

 Onderwerpen veiligheid & zorg (huiselijk geweld, 

alcoholproblematiek) 

 AMHK 

 Zowel contacten met burgemeesters als met 

verschillende portefeuillehouders 



GHOR 

 Coördinatie en regie geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen 

 Rooseveltstraat, 17 medewerkers 

 Veel multidisciplinaire contacten met politie, 

brandweer en gemeenten 

 Opgeschaalde organisatie maakt gebruik van 

medewerkers GGD en RAV 



RAV 

 Ambulancezorg inclusief meldkamer 

 10 standplaatsen 

 90 ambulanceteams 

 Circa 220 medewerkers 

 40.000 ritten per jaar 

 Innovatief 

 In top 3 van Nederland 



FAZ & PO&C 

 Alle ondersteunende diensten 

 Vooral in kantoor Leiden 

 Daarnaast Gouda en Vondellaan 

 Nu nog 70 medewerkers 



Korte geschiedenis GGD 

 Eerste GGD 1901 Amsterdam 

 Tot zeventiger jaren vooral grote steden (Leiden 1923) 

 1981: regeling basisgezondheidsdiensten en regeling 

schoolartsendiensten. Financiering via rijksregelingen. 

 1989: WCPV. Taken naar gemeenten, die daarvoor 

gemeentelijke gezondheidsdienst moeten hebben. 

Integratie schoolgezondheidsdiensten en BAGD. 

 Gemeenten kregen in 1990 klant en klare organisaties 

‘naar binnen geschoven’ met eigen identiteit en imago 

 2003: JGZ 0-19 in WCPV 

 



GGD 

Leiden (2), Gouda, Alphen, Katwijk en veel JGZ-

locaties 

GGD ZHN 420 medewerkers, GGD MH 200 

medewerkers 



Ontwikkelingen komende periode 

 GHOR-budget over naar RDOG HM 

 Integratie AMHK 

 Nieuw basistakenpakket JGZ 

 Rol GGD bij decentralisaties 

 Uitgebreider: 

– Regionalisering 

– Reorganisatie 

– Bezuinigingen op basistakenpakket GGD 

– RDOG2020 

 



Regionalisering 

 Achtergrond: bezuinigingen en naar elkaar groeien 

subregionale pakketten 

 Alle gemeenten hetzelfde basistakenpakket en 

dezelfde bijdrage per inwoner / kind 

 Besluitvorming in AB 

 Harmonisering aanvullende diensten en tariefstructuur 

 Beëindigen subregionale organisatie 

 Maatregelen om maatwerk te borgen 

– Subregionale netwerken 

– accountmanagement 

 



Reorganisatie 

 Opheffen subregionale organisatie 

 Vermindering overhead concern en sector 

 Meer zelfsturende teams 

 Sector ZKB voor AMHK en OGGZ 
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Bezuinigingen 1 

 10% in periode 2011 – 2017 (werkgroep Strijk 1) 

– Vermindering overhead 

– Regionaal werken per 1-1-2015 

– Inhoudelijke keuzes 

Sector 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totaal

AGZ 2,20% 5% 1,50% 8,70%

OBG 2,20% 5% 4% 1,20% 12,40%

PZJ 1,32% 0,14% 0,14% 6,00% 1,00% 8,60%

totaal 9,72%
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Bezuinigingen 2 

 Periode tot 2017 nodig vanwege 

– Regionaal werken met ingang van nieuw bestuur  

– Uit financiële ruimte eerst frictiekosten iJGZ betalen  
(2,3 miljoen euro) 

– Natuurlijk verloop kost tijd 

 

 Daarnaast aanvullende bezuinigingen 

– Tegenvallers loonkostensystematiek 

– Productieverlies DD JGZ 

– Terugloop aanvullende diensten 

– Loonkostenindex 2011 en 2014 op nul 

 

 Voor 2014 € 710.000,-, oplopend tot € 2.869.100,-  in 2016 
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Bezuinigingen 3 

 Nieuwe bezuinigingen op basis van richtlijn werkgroep 
financiële kaders gemeenschappelijke regelingen: 5,31 % in 
2015 en 5% in 2016 (indicatief) 

 Brengt het totaal aan bezuinigingen van 2012 – 2017 op 5 
miljoen euro, meer dan 23 % 

 Aanleiding voor notitie ‘de bodem in beeld’ 

 Bespreking ambtelijk en bestuurlijk leidt tot conclusie dat verder 
bezuinigen op dit moment onverantwoord is 

 Aantal redenen: 
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Bezuinigingen 4 

 Benchmark Bernschot positief (onderste kwartiel, helft van 
overhead van gemiddelde gemeente). Toch nog mogelijkheden 
om 800 duizend euro te bezuinigen. 

 Door extra bezuinigingen op huisvesting, secundaire 
personeelskosten,  reorganisatie, ICT, e.d. totaal van 1,8 
miljoen. 

 Beperkte mogelijkheden voor inhoudelijke keuzes. Verder 
snijden leidt tot onverantwoorde zorg. 

 Jeugdgezondheidszorg krijgt nieuw basistakenpakket en moet 
gaan innoveren om aan te sluiten op decentralisaties.  

 Wel onderzoek naar RDOG in 2020: lean en mean, flexibel, 
adaptief, iedere euro maximaal rendement voor 
maatschappelijke opgaven gemeenten. 
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RDOG in 2020 

 Onderzoek RDOG in 2020. 

– Overhead en transparantie 

– GGD in licht van decentralisaties 

– Uitvoeringstaken efficiënt uitgevoerd? 

– Bevorderingstaken basistaak of aanvullende dienst met 
keuze gemeente 

 Begroting 2015 om die reden voorlopig 

 Er komen 2 of 3 begrotingswijzigingen 2015 

– Besluitvorming met betrekking tot AMHK 

– Resultaten onderzoek en discussie in gemeenteraden 
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Doorkijkje financiën 2014- 2016 

 
2014 2015 2016

bezuinigingsopgave 710.000 2.307.100 2.869.000

plannen 687.390 2.289.500 2.331.500

saldo -22.610 -17.600 -537.500 

frictiekosten 0 724.000 564.000

resultaat -22.610 -741.600 -1.101.500 

medewerkers 646

vaste dienst 599

tijdelijke dienst 32

oproepkracht 15


