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C) RDOG
1.                 De GHOR is financieel ondergebracht bij de RDOG. De RDOG kan geen besluiten nemen zonder 

advies dat door de VRHM wordt uitgebracht. Als de VRHM zo’n belangrijke stempel drukt op de  
GHOR, waarom is GHOR dan niet bij de VRHM ondergebracht.

De RDOG organisatie is zo ingericht dat in het geval van een crisis geneeskundige hulp 
kan worden geboden en de benodigde diensten ( GGD/CPA) beschikbaar zijn. Het AB 
RDOG neemt besluiten, in het geval van de GHOR adviseert de VRHM het AB RDOG.

2.                 Op pagina 20 van de programmabegroting staat dat RAV een uitdaging heeft om voldoende 
gespecialiseerd personeel aan te trekken. Er komt een toenemende zorgvraag en personele 
tekorten. Betreft dit alleen een financieel probleem (zijn bijvoorbeeld de personele tekorten met 
inhuur op te vangen)? Zo nee, welke problemen dreigen er dan nog meer? En welke 
beheersmaatregelen gaat de RAV daarop treffen?

Dit zal moeten worden nagevraagd.

3.                 Op pagina 22 wordt aangegeven dat de afspraken van ‘trap af - trap op’ tussen Rijk en 
gemeenten niet is nagekomen. Hierdoor ontbreken voldoende middelen. Hoe is dit mogelijk? 
Kan de RDOG óf het college hierop actie ondernemen? Zijn de RDOG en college dit van plan? 
Zo nee, waarom niet?

De werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regeling heeft bij de indexering van   
de gemeenschappelijk regelingen een andere indexeringssystematiek gevolgd, deze liep 
niet synchroon met de indexering van het gemeentefonds. Bij m.n. de personele kosten 
leverde dat problemen op die met de 2e begrotingswijziging 2017 en de 1e    

             begrotingswijziging 2018 zijn opgevangen. De gemeenten delen het beeld niet dat op het 
             inhoudelijke vlak onvoldoende middelen (op enkele nagelaten zoals lijkschouwing) zijn 
             om de taken naar behoren uit te voeren.



4.                  Vanaf pagina 26 wordt benoemd dat het Rijksvaccinatieprogramma per 2019 wordt 
overgeheveld naar gemeenten. Toch zijn de kosten wel opgenomen in de begroting 2019 
(k€1476; voor Leiderdorp k€50). Waarom?

Gemeenten gaan vanaf 2019 de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma bekostigen. 
Het Rijk gaat de middelen die zij hiervoor voorheen betaalden toevoegen aan het 
gemeentefonds.

5.                 In de aanbiedingsbrief staat dat de kosten van VT uit Decentralisatie-uitkering 
Vrouwenopvang(DU VO) niet zijn opgenomen. “Het bedrag komt in ieder geval alle gemeenten in 
de regio ten goede”. Mogen wij hieruit concluderen dat dit een vooraankondiging is van een 
(nog) onbekende meevaller?

Dat klopt.

6.                  A. Wie zit er vanuit het college in het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid? 

Angelique Beekhuizen zit in het PPG

B. Wat is de stand van zaken m.b.t. het PPG? 

Er zijn diverse werkgroepen actief, die invulling geven aan de agenda 2020. Er wordt ook 
gewerkt aan een overzicht van de financiële besluiten van de afgelopen jaren, zodat 
gemeenteraden inzicht krijgen in welke besluiten er zijn genomen en waarover. Tevens 
worden diverse workshops gehouden om input op te halen voor de kadernota 2020.

C.      Op basis waarvan wordt er gekozen voor diensten uit het pluspakket?

Uitgangpunten die gehanteerd worden bij het maken van keuzen zijn landelijke 
kwaliteitsnormen van de inspectie, benchmark gegevens en behaalde effect. 

 
D.       Worden de kosten die hiermee gepaard gaan voorgelegd aan de raad?

Nee, deze worden in het PPG besloten. De gemeenteraad geeft conform de GR haar 
zienswijze op de uitgangpunten voor de begroting (kadernota) en op de uiteindelijke 
concept programma begroting.

 


