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Vraag:

- In de praktijk wordt deze GR al langere tijd als collegeregeling uitgevoerd. Is er een 
speciale reden om nu over te gaan tot formalisering van deze praktijk?
Beantwoording: De reden om het nu in de gewijzigde GR te regelen heeft te maken dat er 
meerdere wijzigingen voordoen die het noodzakelijk maken de GR te wijzigingen. Met 
name de vorming van het nieuwe programma Zorg en veiligheidshuis  per 1 januari 2021 
dwingt de RDOG om een gewijzigde GR voor te leggen aan de gemeenteraad.

- In de bijgevoegde brief van de RDOG van 30.09 wordt verwezen naar een incidentele 
investering voor de tweede businesscase RDOG2024. Is hierover al meer bekend?
Beantwoording: De besluitvorming omtrent de tweede businesscase is uitgesteld naar 
het eerste kwartaal van 2021. In het Dagelijks Bestuur van 18 maart zal de tweede 
businesscase worden voorgelegd, waarna op 7 april het document ter
vaststelling wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. In overleg met de 
contactambtenaren en griffiers  wordt gezocht naar een nieuw moment voor de 
informatieve raadsbijeenkomsten in de vier subregio’s. Naar verwachting zullen
deze begin februari 2021 plaatsvinden.

- In dezelfde brief wordt gesproken over de uitbreiding taken van de RDOG met een nieuw 
programma, namelijk het Zorg- en Veiligheidshuis. Hoe is de zeggenschap van het college 
over dit belangrijke en omvangrijke programma geregeld?

Beantwoording: In de nieuwe gouvernance worden twee bestuursadviescommissie ( BAC 
Zorg en veiligheidshuis en BAC publieke gezondheid) ingericht. Het AB RDOG in december 
neemt een beluit over de deelname vanuit de gemeenten aan deze BAC’s. Vanuit de 
Leidse regio is Laila Driessen als Burgemeester voorgedragen voor het BAC ZVH. De 
bevoegdheden van de BAC’s worden in Q 1 verder uitgewerkt en door het AB 
vastgesteld. Wethouder Daan Binnendijk blijft lid van het AB RDOG.


