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Geachte gemeenteraad, 
 
Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting 
tot de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur moet volgens de wet de 
begroting 2015 uiterlijk 1 juli 2014 vaststellen. 
 
De gemeenteraad van Leiderdorp wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van het recht 
een zienswijze te geven op de begroting alvorens deze wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur. De zienswijze van de gemeenteraad dient voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van 25 juni 2014 te worden ingediend bij de RDOG. De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten 
van de RDOG HM worden tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014 
ingebracht.  
 
Het conceptprogramma 2015 en de uitgangspunten voor de begroting 2015 zijn in januari 2014 al 
aan gemeenten voorgelegd. De reacties van gemeenten zijn door het Algemeen Bestuur op 26 maart 
2014 besproken en verwerkt in deze ontwerpbegroting, voor zover deze reacties door het bestuur 
zijn overgenomen. 
 
Conform de gemaakte afspraken ontvangt u ter advisering een conceptzienswijze op de 
ontwerpbegroting van de RDOG HM. 
 
Onderdelen van de ontwerpbegroting 
De RDOG kent drie sectoren met elk een eigen programma: 
1. de sector Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) met het programma 

Veiligheid en Zorg, gefinancierd vanuit vanuit de programmabegroting van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden. Advisering hierover vindt plaats door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid;  

2. de sector Regionale Ambulance Dienst (RAD) met het programma Ambulancezorg, waarvan de 
financiering plaatsvindt door zorgverzekeraars en  

3. de sector Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD HM) met het programma Openbare 
Gezondheidszorg. De financiering van de GGD HM valt ambtelijk onder de afdeling Beleid 
Maatschappij. De nadruk in de voorliggende ontwerpbegroting ligt op het programma Openbare 
Gezondheidszorg. 
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Begrotingswijzigingen 
Normaal mag worden verondersteld dat de ontwerpbegroting 2015 een reëel beeld geeft van de 
inkomsten en uitgaven en de gemeentelijke bijdrage. Voor 2015 is dat echter in mindere mate het 
geval. In 2015 zullen één of twee begrotingswijzigingen volgen. Daarvoor zijn vier redenen aan te 
geven: 
1. De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) wordt verplaatst van de 

Veiligheidsregio naar de RDOG. De raming voor het programma Geneeskundige hulpverlening die 
in deze ontwerpbegroting is opgenomen, is gebaseerd op de ‘oude’ afspraken. Zodra deze 
afspraken zijn herzien, worden in een ‘formele’ begrotingswijziging de herziene afspraken en de 
financiële consequenties daarvan in een begrotingswijziging verwerkt.  

2. De vormgeving en de positionering van het nieuwe AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld 
en kindermishandeling) is nog niet in deze begroting verwerkt, daar de financiële consequenties 
in de loop van 2014 bekend zullen worden. 

3. De resultaten van het onderzoek dat inzicht moet geven in de noodzakelijke en wenselijke taken 
van de RDOG HM in 2020 en dat - in samenhang daarmee - moet aangeven op welke wijze 
besparingen kunnen worden gerealiseerd, zullen – voor zover betrekking hebbend op 2015 - in 
een begrotingswijziging 2015 worden verwerkt.  

4. In het kader van de decentralisatie jeugdzorg wordt ook het basistakenpakket 
jeugdgezondheidszorg herzien. Dit nieuwe basistakenpakket zal in de loop van 2014 bekend 
worden. 

 
Financiële kaderstelling 
Van de huidige taakstelling voor 2015 is inmiddels een bedrag van € 1,9 miljoen ingevuld. Voor een 
belangrijk deel betreft dit een reductie in overhead en materiële lasten, voor een beperkt deel 
konden nog inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Verdere reductie van het primaire takenpakket 
acht het bestuur op dit moment niet verantwoord, daar de verwachting is dat het bijbehorende 
maatschappelijke effect onder een aanvaardbaar niveau komt. Het bestuur stelt dan ook vast dat 
momenteel geen invulling kan worden gegeven aan nog verdere bezuinigingen, die voortvloeien uit 
het financieel kader van de bestuurlijke werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen.  
 
De RDOG heeft met een brief aan de werkgroep financiële kaderstelling laten weten niet aan de 
bezuinigingstaakstelling te kunnen voldoen. Een meerderheid van de gemeenten die deel uit maken 
van de gemeenschappelijke regeling heeft het standpunt van de RDOG onderschreven. Dit betekent 
dat de meerderheid van de gemeenten heeft aangegeven te kunnen instemmen met de 
conceptprogrammabegroting die als basis heeft gediend voor de voorliggende ontwerpbegroting en 
er geen meerderheid is voor het toepassen van de richtlijn van de werkgroep financiële kaderstelling. 
 
In de conceptprogrammabegroting werd aangegeven de begroting 2015 te indexeren met de index 
genoemd door de werkgroep Financieel kader gemeenschappelijke regelingen. In uw reactie op de 
conceptprogrammabegroting heeft u de RDOG verzocht de 0-lijn aan te houden en de index van 
1,41% niet toe te passen. Aan dit verzoek is niet voldaan. Onder de gemeenten die deel uit maken 
van de gemeenschappelijke regeling is er geen meerderheid om de 0-lijn aan te houden.  De directie 
van de RDOG heeft in haar reactie op de zienswijzen het volgende aangegeven: ‘De feitelijke 
taakstelling in 2015 ten opzichte van 2014 al meer is dan 5%. De invulling daarvan is nog niet rond. 
Een verdere taakstelling, bijvoorbeeld door af te zien van een trendmatige verhoging, maakt de 
problemen groter en vergt vergaande beslissingen van bestuur en gemeenten.’  
 
Om invulling te kunnen geven aan verdere bezuinigingen wordt het onderzoek ‘RDOG in 2020’ 
uitgevoerd. Dit is een onafhankelijk onderzoek, begeleid door een ambtelijke projectgroep van 
gemeenten, naar de toekomst van de RDOG. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat gemeenten 
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er van op aan moeten kunnen dat iedere euro die de RDOG van gemeenten ontvangt optimaal wordt 
besteed aan de meerwaarde die de RDOG kan hebben voor de maatschappelijke opgaven, waar 
gemeenten zich voorgesteld zien. Het onderzoek moet inzicht geven in de noodzakelijke en 
wenselijke taken van de RDOG HM in 2020 en in samenhang daarmee aangeven op welke wijze 
besparingen kunnen worden gerealiseerd. De eerste resultaten worden in de loop van 2014 
verwacht.  
 
Gemeentelijke bijdrage Leiderdorp 
Gemeenten dragen bij door middel van een bijdrage per inwoner. De gemeentelijke bijdrage voor 
Leiderdorp is in de voorliggende ontwerpbegroting bepaald op €802.061,- voor 2015. Hierin is 
rekening gehouden met een loon- en prijsindex van 1,41% conform de regionale financiële kaders.  
 
De gevraagde bijdrage in de ontwerp begroting 2015 RDOG van €802.061,-past binnen het 
gemeentelijk budget dat beschikbaar is voor 2015.  
 
 
 


