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Geachte heer de Gouw, 
 
Op 14 april 2016 ontvingen wij de programmabegroting RDOG Hollands Midden 2017. Hierin 
schetst u op hoofdlijnen de inhoud van de drie programma’s van de RDOG Hollands Midden. 
Als gemeenteraad reageren wij graag op deze programmabegroting door middel van het 
opstellen van onderstaande zienswijze. 
 
Het verheugt de raad u mee te delen dat de gemeente Leiderdorp akkoord gaat met de 
programmabegroting RDOG Hollands Midden 2017. Wel hebben wij hieronder enkele 
kanttekeningen geplaatst die wij u graag willen meegeven. 
 
VISI-2 normen  
In de programmabegroting geeft u aan dat de huidige ontwikkelingen in Nederland zorgen 
voor een herijking van de VISI-2 normen, maar dat deze nieuwe normen nog onder discussie 
staan en derhalve niet mee zijn genomen in de programmabegroting RDOG HM 2017. Wij 
willen u oproepen zo spoedig mogelijk hier een raming op te maken, opdat de gemeenten 
weten welke bijdrage daadwerkelijk wordt gevraagd voor 2017 door de RDOG HM. 
 
Veilig Thuis 
U geeft aan in de programmabegroting dat Veilig Thuis naar aanleiding van een 
inspectierapport een verbeterplan heeft ingediend bij de inspectie. Hoewel dit plan voldeed 
aan de verwachtingen van diezelfde inspectie, constateren wij dat de consequenties van die 
verbeteringen nog niet (allemaal) zijn doorgevoerd in de begroting. Daarnaast is er nog 
onduidelijkheid over hoe deze verbeteringen het beste kunnen worden doorgevoerd. Wij 
vragen u in contact te blijven met de gemeenten over welke verbeteringen de RDOG HM op 
het oog heeft, en de kosten hiervan zo spoedig mogelijk door te vertalen naar de begroting 
2017. Op die manier kan de gemeente haar eigenaarschap op dit belangrijke punt 
daadwerkelijk nemen.  
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Ontwikkelagenda RDOG HM 2020 
Wij zijn nieuwsgierig naar het uiteindelijke resultaat waarmee de werkgroepen binnen de 
Ontwikkelagenda2020 zullen komen. Het lijkt ons belangrijk daarbij in het oog te houden dat 
het doel is de RDOG HM flexibeler en transparanter te maken waardoor het meer aansluit op 
de wensen van alle gemeenten en de zich ontwikkelende maatschappij. 
 
 
Aandachtspunten begroting 2017 
De begroting vertoont een positief beeld voor Programma OGZ. Voor de programma’s GHOR en 
RAV wordt een klein negatief saldo voorzien.  
Vooral voor Programma RAV is het van groot belang om erop toe te zien dat er in de toekomst 
een sluitende begroting ligt. In 2015 sloot Programma RAV met een groot negatief saldo, 
waardoor er een grote onttrekking aan de reserves RAV is gedaan in 2015. Het is daarom ook erg 
belangrijk dat Programma RAV voor 2016 en verder binnen de begroting zal blijven. Wij verzoeken 
u daarom aan te sturen op een sluitende begroting voor 2017 voor Programma RAV. 
 
Programma GHOR sluit met een (klein) negatief saldo in de begroting voor aankomende jaren. 
Het saldo van de algemene reserve GHOR is niet toereikend om deze tekorten op te vangen. 

Wij vragen u om hier samen met de veiligheidsregio een oplossing te vinden binnen de 
begroting voor het Programma GHOR. 

 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
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