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Inleiding 
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden (HM) heeft in 
januari 2016 het conceptprogramma aangeboden aan de gemeenten die bijdragen aan de 
gemeenschappelijke regeling. Hierop is door de regiowerkgroep van de gemeenteraad 
Leiderdorp op 16 februari besloten dat het niet nodig was een zienswijze in te dienen, omdat 
zij het eens was met het conceptprogramma. Nu ligt de programmabegroting RDOG HM 
2017 aan u voor. Dit is een nadere uitwerking van het conceptprogramma en bevat de 
belangrijkste doelstellingen voor het jaar 2017, de verwachte ontwikkelingen en de financiële 
vertaling daarvan. 
Gemeenteraden worden verzocht voor 15 juni kenbaar te maken of zij kunnen instemmen 
met de programmabegroting RDOG HM 2017. Voorgesteld wordt om met de 
programmabegroting 2017 in te stemmen. 
    
De programmabegroting RDOG HM 2017  
De programmabegroting RDOG HM 2017 wijkt op een aantal punten af van de 
uitgangspunten die in januari aan u in het conceptprogramma zijn voorgelegd. Deze punten 
worden onderstaand toegelicht.  
 
In de programmabegroting worden drie programma’s onderscheiden: 
 

1. Het programma Geneeskundige Hulpverlening voor de sector GHOR 
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) 

2. Het programma Ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de Regionale 
Ambulancevoorziening (RAV). De kosten van dit programma worden gefinancierd 
door zorgverzekeraars op basis van beleidsregels van het NZa en afspraken die 
gemaakt worden in het lokaal overleg met zorgverzekeraars. 

3. Het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) omvat de werkzaamheden van 
de GGD Hollands Midden. 

 
Daarnaast voert de GGD Hollands Midden aanvullende diensten uit die niet binnen het 
uniforme of basistakenpakket vallen. Deze aanvullende taken worden op uiteenlopende wijze 
gefinancierd, afhankelijk van de dienst en de afnemers daarvan. 
 
De meeste gemeenten in HM en ook Leiderdorp konden zich vinden in de uitgangspunten 
van het conceptprogramma. Wel is er daarbij aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen 



rondom Veilig Thuis en de verscherpte aandacht voor de VISI-2 norm1. Doordat er volop 
ontwikkeling is op beide dossiers, is de programmabegroting 2017 hier (deels) op aangepast, 
maar kunnen wijzigingen later nodig zijn. Dit geldt tevens voor de ontwikkelingen binnen de 
Agenda2020. De verwachting is dat de uitkomsten na de zomer van 2016 bekend worden. 
De eventuele gevolgen hiervan zijn dan ook niet meegenomen in de begroting. Deze drie 
punten zullen hierna worden toegelicht. 
 
De VISI-2 normen 
De (onvoorziene) ontwikkelingen rondom het toegenomen aantal vluchtelingen heeft ertoe 
geleid dat de situatie met betrekking tot infectieziekten in Nederland, dus ook in Hollands 
Midden, is veranderd. Dit betekent dat er in verhouding tot andere GGD’en te weinig 
mankracht is bij het team, hetgeen samenhangt met voorgaande bezuinigingsmaatregelen. 
Er wordt gekeken hoe de kwetsbaarheid op het gebied van infectieziekten kan worden 
opgeheven. De bezetting op het team infectieziektebestrijding is krap als dit wordt 
vergeleken met andere GGD’s. Dit is mede een gevolg van de bezuinigingskeuzes van de 
afgelopen jaren. Het is bovendien lager dan de VISI-2 normen adviseren, waarvan wel 
gesteld kan worden dat deze vrij strak zijn. Het dagelijks bestuur van de RDOG HM voert 
overleg hoe dit goed kan worden opgelost. Deze oplossing zal later aan de gemeenten 
worden voorgelegd. Mogelijk heeft de uitkomst hiervan gevolgen voor de begroting, maar 
deze kunnen naar verwachting pas in het najaar 2016 worden ingeschat. 
 
Veilig Thuis 
Vanaf 1 januari kent de RDOG Hollands Midden de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig 
Thuis (voorheen Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk geweld). 
Binnen deze sector hebben grote veranderingen plaats gevonden en zijn er nog steeds 
ontwikkelingen gaande. Veilig Thuis bleek bij inspectie enkele zaken te kunnen en moeten 
verbeteren. Daarop zonden zij een verbeterplan aan de inspectie. Gepaard met de 
inspanningen van zowel Veilig Thuis als de betrokken gemeenten was dit voldoende voor de 
inspectie. Niettemin is er nog onduidelijkheid over hoe enkele verbeteringen het beste 
kunnen worden geïmplementeerd. De eventuele financiële gevolgen daarvan zijn nog niet 
meegenomen in de begroting RDOG HM 2017. 
 
Ontwikkelagenda RDOG Hollands Midden Agenda2020 
Eind 2014 heeft adviesbureau AEF een analyse gemaakt van het takenpakket en de financiën 
van de RDOG HM en van de samenwerking tussen RDOG Hollands Midden en gemeenten. 

Rond de zomer 2015 is een vervolgonderzoek gestart. Dit project draagt de naam 
Ontwikkelagenda RDOG Hollands Midden Agenda2020. In oktober werd verdere richting 
gegeven door de portefeuillehouders Volksgezondheid van de betrokken 19 gemeenten. 
Besloten werd om drie thema’s te benoemen, namelijk Governance, Inhoud en Financiering. 
Het doel is meer duidelijkheid te krijgen over de rol en verantwoordelijkheden van de 
betrokken gemeenten en organisaties, en helderheid over af te nemen diensten en 
producten over meerdere jaren. De planning is nu zodanig dat het project eind september 
2016 afgerond wordt, met een eindpresentatie in het najaar. Het project Agenda2020 zal 
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 Het doel van de herziening normering is GGD’en te ondersteunen bij het vaststellen van de 

noodzakelijke formatie van het team Algemene Infectieziektebestrijding. Door het formuleren van een 
norm wordt inzichtelijk of GGD’en kunnen beschikken over de capaciteit die nodig is om op een 
kwalitatief verantwoorde wijze de infectieziektebestrijding in al zijn facetten uit te voeren conform de 9 
deeltaken: surveillance, taken in het kader van de meldingsplicht, beleidsadvisering, preventie, bron- 
en contactopsporing, regie- en netwerkfunctie, vangnetfunctie, outbreak- management en onderzoek. 
Uitgangspunt voor de herziening was het VISI-document 2004. Dit document wordt nu aangeduid als 
de VISI-1 norm. Het nieuwe document (VISI-2 norm) is zo uitgewerkt dat ook voor de niet-
inhoudsdeskundige inzichtelijk wordt gemaakt wat de taken van een afdeling infectieziektebestrijding 
van de GGD zijn en welke formatie nodig is om deze taken op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te 
voeren. De huidige kennis, inzichten en wetgeving ten aanzien van de infectieziektebestrijding zijn in 
het document verwerkt. Meer informatie over de VISI-2 norm kunt u vinden via deze link.  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_26_2015/Mei_2015/Inhoud_Mei_2015/Herziening_VISI_normering_formatie_Algemene_infectieziektebestrijding


mogelijk effect hebben op de gehele manier van werken binnen de RDOG. In de bijlage vindt 
u nieuwsbericht 1 en 2, de laatste is van maart 2016. 
In de programmabegroting 2017 is niet geanticipeerd op de uitkomsten van de ontwikkelagenda. 
Het is aannemelijk dat nieuwe beleidsvoorstellen zullen volgen die ook gevolgen zullen hebben 
de RDOG HM begroting 2017. 
 
Financiële kaderstelling GR HM 2017 
De RDOG HM streeft ernaar om te voldoen aan het financieel kader gemeenschappelijke 
regelingen. De werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen heeft als index voor 
de begroting 2017 een percentage van 0,75% voorgesteld. Uit het financieel kader GR’en volgt 
voor 2017 geen aanvullende taakstelling. Dit is verwerkt in de programmabegroting 2017. 
  
Aandachtspunt financiële kaderstelling 
In de afgelopen jaren is een intensief bezuinigingsprogramma doorlopen. Dit heeft in de periode 
2009-2016 geleid tot een besparing van ongeveer 15% op de gemeentelijke bijdrage. 
Consequentie daarvan is dat de beschikbare formatie voor de wettelijke GGD taken momenteel 
krap is. 
 
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. Er moet 
daarom worden aangestuurd op een sluitende begroting voor 2017 voor Programma RAV. 
Hoewel dit geen gemeentegeld betreft, betreft het wel een gemeentelijk risico.  
 
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. 
Hiervoor zal een oplossing gevonden moeten worden binnen de begroting voor het Programma 
GHOR. De RDOG HM zal deze oplossing samen met de Veiligheidsregio moeten vinden. 
 
 

Bijdrage gemeente Leiderdorp RDOG HM 2017
2
 

  Gemeente 
Leiderdorp 

Totaal  

2015 € 867.567 

2016 € 866.489 

2017 € 863.422  

 
Het advies van het college is akkoord te gaan met de programmabegroting 2017 RDOG Hollands 
Midden. 
  

   
 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders 
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 Het gaat hierbij om voorschotten. Zo is over 2015 €21.000 euro teruggestort. 


