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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 21 april 2021 

     

Onderwerp: Concept zienswijze RDOG 

begroting 2022 en 2e business case 

RDOG 2024 

 Aan de raad.  

 

 

*Z03509F4DD0* 
Beslispunten 

1. De volgende zienswijze ten aanzien van de concept programmabegroting voor 2022 van de 

Regionale Openbare Gezondheidsdienst Hollands Midden (RDOG HM) en de visie op de tweede 

business case van het programma RDOG2024 naar voren te brengen middels bijgevoegde 

(concept)brief: 

 

De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de 
programmabegroting voor 2022 van de Regionale Openbare Gezondheidsdienst Hollands Midden 
(RDOG HM) door het Algemeen Bestuur. Wel wil de raad het bestuur van de RDOG HM dringend 
meegeven om de in de zienswijzebrief opgenomen aandachtspunten in acht te nemen. 

 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM heeft een concept 
programmabegroting voor 2022 opgesteld en de tweede business case van het programma 
RDOG2024. Deze stukken zijn aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat de 
gemeenteraden hun zienswijze hierop kenbaar kunnen maken. De zienswijze wordt betrokken bij 
de vaststelling van de programmabegroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de RDOG HM op 
30 juni 2021. 
 
In dit voorstel wordt uiteengezet wat de belangrijkste onderwerpen zijn, resulterend in een 
concept zienswijze, afzonderlijk geformuleerd in een conceptbrief aan het bestuur van de RDOG 
HM. 
 

2 Inleiding 

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) behartigt de 
belangen van de 18 deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de 
volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige 
hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ambulancezorg. 
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Op 14 april heeft u van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) het verzoek ontvangen om uiterlijk 16 juni 2021 uw 
zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2022 van de RDOG HM. Ook is gevraagd 
om de tweede business case van het programma RDOG2024 bij de zienswijze te betrekken. Het DB 
voegt de zienswijzen van de gemeenten op de programmabegroting 2022 samen en voegt deze bij 
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG HM voor de vergadering op 30 
juni 2021. Doel is de programmabegroting 2022 tijdens de betreffende vergadering vast te stellen. 
 
Normaliter is voorafgaand aan het aanbieden van de programmabegroting de jaarrekening over 
het voorgaande jaar vastgesteld. Voor de RDOG HM kan 2020 als gevolg van de inzet ten behoeve 
van de Coronapandemie als een atypisch jaar worden beschouwd. Dit heeft er ook in geresulteerd 
dat de accountant zijn controles nog niet heeft afgerond op het moment dat de 
programmabegroting 2022 aan u wordt aangeboden. De verwachting is dat de jaarrekening niet 
zal leiden tot een begrotingswijziging en wordt op een later tijdstip ter informatie aan u 
aangeboden. 
 
De geschetste financiële kaders, de informatie versterkt tijdens de raadsinformatiebijeenkomst 
over het programma RDOG2024 en de tweede businesscase geven geen aanleiding tot grote 
wijzigingen. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 7 januari jl. heeft het AB van de RDOG HM het college reeds geïnformeerd over de financiële 
kaders en de te verwachten ontwikkelingen voor 2022 (Z/21/11346/226548). Het college heeft u 
hierover in een brief van 26 januari 2021 (Z/21/11346/228246) aanvullend geïnformeerd. 
Voor het programma RDOG2024 is de eerste business case vastgesteld door het AB in maart 2020. 
 

3 Beoogd effect 

Vaststellen van de zienswijze van de gemeente Leiderdorp op de programmabegroting voor 2022 
van de RDOG HM. 
 

4 Argumenten 

1.1 Programmabegroting 2022 
Per 1 januari 2021 zijn twee bestuursadviescommissies (BAC) ingesteld binnen de RDOG HM: de 
BAC publieke gezondheid HM (BAC PG) en de BAC Zorg- en veiligheidshuis (BAC ZVH). Deze BAC’s 
geven een zwaarwegend advies aan het AB over de onderwerpen die zij behandelen. De BAC PG 
heeft advies uitgebracht over de onderwerpen binnen de jeugdgezondheidszorg die hier aan bod 
komen; de BAC ZVH over de onderwerpen die ZVH betreffen. Het AB heeft de adviezen van de 
BAC’s overgenomen en deze verwerkt in de concept programmabegroting RDOG HM 2022. 
 
In de programmabegroting 2022 zijn zowel veranderingen opgenomen in taken (toevoegen van 
het prenataal contactmoment), wijziging in financieringsstromen (van subsidie naar BPI/BPK), 
compensatie van het looneffect, extra middelen voor de taken van Veilig Thuis via de DUVO, 
investering in de bedrijfsvoering (programma RDOG2024) en compensatie van de gemeente voor 
de middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma. 
 
De programmabegroting 2022 voldoet aan het gestelde Financieel Kader Gemeenschappelijke 
Regelingen. 
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De volgende tabel toont een samenvatting van de mutaties in de gemeentebijdrage - bijdrage per 
inwoner / bijdrage per kind; BPI/BPK - gevolgd door een toelichting per onderdeel. In paragraaf 7 
Financiën is een nadere specificatie voor gemeente Leiderdorp opgenomen.  
 
Gemeentebijdrage 2022 
(bron: Programmabegroting 2022 RDOG HM, p. 18) 

 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Prenataal contactmoment  
Er ligt een voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bij de Eerste Kamer 
waardoor gemeenten de taak erbij krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan 
zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie en deze taak te beleggen bij de 
organisatie die de Jeugdgezondheidszorg uitvoert. Op dit moment is nog onzekerheid over de 
omvang van de middelen die de gemeenten ontvangen van het Rijk voor deze taak en het moment 
waarop.  
 
De kans is reëel dat op het moment van vaststellen van deze begroting nog niet met zekerheid 
bekend is of, wanneer en hoeveel middelen de gemeenten ontvangen voor het prenataal 
contactmoment. Indien deze duidelijkheid er nog niet is op het moment van vaststellen van de 
programmabegroting 2022, dan is het raadzaam deze taak en bijbehorende middelen niet op te 
nemen in de programmabegroting. Mochten de middelen op een later moment toegevoegd 
worden aan het gemeentefonds, dan kunnen de gemeenten de middelen voor de taak ofwel 
toekennen via een tijdelijke subsidie voor 2022 of via een begrotingswijziging. 
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Rijksvaccinatieprogramma (RVP)  
Het RVP wordt uitgebreid met de meningococcenvaccinatie (ACWY) voor 14-jarigen. De middelen 
hiervoor worden toegevoegd aan het gemeentefonds. 
 
Zorg- en veiligheidshuis (ZVH) 
Per 1 januari 2021 is het ZVH binnen de RDOG HM gevormd. De taken op het gebied van veiligheid 
en zorg zijn hierdoor bijeengebracht binnen één organisatie. De vorming van het ZVH is 
budgetneutraal verlopen.  
 
Veiligheidshuis 
Dit gaat om een verschuiving van de financiering; tot nu toe droegen de gemeenten bij aan het 
Veiligheidshuis via de bijdrage aan de Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM). Die bijdrage is 
verlaagd en de bijdrage aan de RDOG is verhoogd. 
 
Meldpunt Zorg en Overlast  
Het Meldpunt Zorg & Overlast wordt op dit moment gefinancierd via de BPI/BPK met daarnaast 
aanvullende subsidies van de gemeenten Gouda, Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Het AB 
heeft unaniem het advies van de BAC ZVH overgenomen om het totale bedrag aan subsidies ad  
€ 764.000 vanaf 2022 gezamenlijk te financieren middels de gemeentebijdrage, omdat de 
activiteiten ten behoeve van alle gemeenten worden uitgevoerd. 
 
Veilig Thuis 
Veilig Thuis wordt gefinancierd vanuit een bijdrage per gemeente via de BPI/BPK en bijdragen van 
de centrumgemeenten Gouda en Leiden. De centrumgemeenten ontvangen een DUVO-uitkering 
(decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) waaruit zij een deel van deze middelen bestemmen 
voor de uitvoering van Veilig Thuis door de RDOG HM.  
De centrumgemeenten ontvangen voor 2022 meer middelen in de DUVO en hebben besloten de 
bijdrage voor Veilig Thuis (middels een subsidie) incidenteel te verhogen. Gevolg hiervan is een 
daling van de BPI/BPK voor alle gemeenten. 
 
Wet verplichte ggz / Khonraad  
Khonraad is het landelijke registratiesysteem voor de Wet verplichte GGZ. Het ZVH dient dit 
systeem te gebruiken; er is geen keuze voor een ander systeem. De werkelijke kosten voor 
Khonraad zijn in 2020 zichtbaar geworden en blijken in de praktijk hoger te zijn dan begroot.  
 
Ondersteuning slachtoffers mensenhandel 
Als gevolg van de toename van het aantal slachtoffers van mensenhandel stijgt de begroting van 
de RDOG HM op dit onderdeel per 2022. 
 
Bijdrage Programma RDOG2024 
De investeringen voor het programma RDOG2024 vallen uiteen in structurele en incidentele 
investeringen. Voor de financiering van investeringen uit de eerste businesscase is de BPI/BPK 
binnen de programmabegroting 2021 opgehoogd met € 1.833.000 (waarvan € 1.115.000 
structureel en € 718.000 incidenteel). 
De structurele bijdrage is opgenomen in de programmabegroting 2022, de incidentele bijdrage 
voor uitvoering van de tweede businesscase vangt de RDOG HM op uit de reserves.  
De incidentele bijdrage aan het programma komt hiermee in 2022 te vervallen en daardoor daalt 
de BPI ten opzichte van 2021.  
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In de volgende tabel is een specificatie van de jaarbijdragen aan het programma RODG2024 
weergegeven. 
 
Bijdrage gemeenten Hollands Midden aan programma RDOG2024 
(bron: Programmabegroting RDOG HM 2022, p. 19) 

 
 
Autonome ontwikkelingen 
Mutatie aantal inwoners 
De BPI/BPK (bijdrage per inwoner / bijdrage per kind) wijzigt als gevolg van verandering van het 
aantal inwoners en kinderen van 0-4 jaar in de regio. De verdeelsleutel wordt gebaseerd op de 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakt bevolkingscijfers per 1 januari 
2021.  
 
Indexering 
De RDOG Hollands Midden past ook in de begroting 2022 de door de werkgroep Financiële 
Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index toe. Dit betekent voor 
het jaar 2022 voor de loonkosten een indexpercentage van 1,4% en voor de materiële kosten een 
indexpercentage van 1,1%. Dit resulteert tot een gewogen indexpercentage van 1,34% voor 2022. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de CAO 2022 nog niet is vastgesteld en het AB van mening is dat de 
indexering moet worden aangepast aan autonome stijgingen. Dit leidt mogelijk in de toekomst nog 
tot een aanvulling op de indexering van 2022. 
 
Overig 
Terugblik op zienswijze op programmabegroting 2021 
Op 8 oktober 2020 heeft u van de RDOG HM een reactie gekregen op uw zienswijze op de op de 
programmabegroting 2021, begrotingswijziging 2020 en het programma RDOG2024 
(Z/20/108904/215673). Zoals de RDOG HM in deze brief heeft toegelicht, geeft zij grotendeels 
gehoor aan de door u aangedragen aandachtspunten. In de uitwerking van het programma 
RDOG2024 zijn echter geen scenario’s voorgelegd met een onderscheid naar zowel noodzakelijke 
(achterstallige en acute) investeringen in bedrijfsvoering en ICT als wenselijke (additionele) 
investeringen in de serviceverlening aan inwoners en gemeenten.  
Als verklaring hiervoor geeft de RDOG HM aan dat nu de totale business case een positief resultaat 
laat zien, het werken met scenario’s en het maken van keuzes op dit moment nog niet nodig is. 
 
Coronapandemie 
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De uitbraak van het Coronavirus heeft in 2020 en 2021 een grote impact op de RDOG HM. Naar 
verwachting vergoedt het Rijk de kosten voor de Corona-werkzaamheden. De RDOG HM houdt 
voor 2021 rekening met een mogelijke omzetderving van diensten aan derden en particulieren van 
€ 1,5 tot 2 miljoen. Het is mogelijk dat ondanks de getroffen maatregelen de algemene reserve 
niet toereikend is om een daadwerkelijk nadelig saldo op te vangen.  
In de Nota reserves en voorzieningen RDOG HM is vastgelegd dat wanneer de omvang van de 
Algemene reserve GGD onder nul daalt, de gemeenten gehouden zijn aan een bijstorting. 
 
Voor wat betreft de maatschappelijke effecten zet de RDOG HM in op een programma gericht op 
de monitoring van de gezondheid van de inwoners in de regio, leefstijlinterventies en interventies 
gericht op mentaal welbevinden en de versterking van de signalerende taken van de 
jeugdgezondheidszorg. Naar verwachting wordt er vanuit het Rijk op verschillende manieren geld 
beschikbaar gesteld voor interventies om de effecten van de crisis te beperken. 
 
1.2 Tweede business case programma RDOG2024 

Met het programma RDOG2024 wil de RDOG HM de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data 
gedreven laten werken. Doel is dat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere 
ondersteuning krijgen doordat de organisatie de interne processen verbetert. De RDOG HM voert 
de dienstverlening op een moderne en kostenbewuste manier uit.  
 
Voor het programma zijn twee businesscases gemaakt. De eerste businesscase bestaat uit 
structurele middelen (uitbreiding van de personele capaciteit en kunde die nodig is om de 
veranderingen te realiseren) en incidentele middelen (programmamanagement). De tweede 
businesscase toont de maatschappelijke en financiële baten van het programma en de risico’s. Het 
AB stelt gelijktijdig met de programmabegroting RDOG HM 2022 de tweede businesscase vast. 
 
De totale investering voor het programma RDOG2024 bedraagt € 4.387.000. Met de eerste 
businesscase is daarvan reeds € 4.200.000 goedgekeurd. Vanaf 2021 worden de eerste financiële 
baten gerealiseerd. In 2022 zijn de verwachte financiële baten bijna gelijk aan de kosten. Vanaf 
2023 bespaart de RDOG HM structureel middelen door de inzet van het programma RDOG2024. 
De totale investering van het programma is op basis van de tweede businesscase in 2027 
terugverdiend. De volgende tabel toont een overzicht van de bedragen. 
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Totaal overzicht kosten en baten programma RDOG2024 (BC1 + BC2) 
(bron: Business case II, p. 10) 

 
 
De financiële baten van het programma RDOG2024 zijn voor 2022 niet verwerkt in de 
programmabegroting 2022 en de conceptmeerjarenbegroting 2022-2025. Het voorstel van de 
RDOG HM is om de financiële baten jaarlijks achteraf te verrekenen bij de jaarrekening.  
Aangezien het in de loop der jaren steeds lastiger wordt de financiële baten van het programma 
achteraf te traceren, is het raadzaam de baten vooraf in de begroting te verwerken waardoor de 
gemeentebijdrage daalt. Tevens maakt dit de opdracht aan de organisatie duidelijker. 2022 kan 
daarbij als een overgangsjaar worden beschouwd, omdat de kosten en baten van het programma 
RDOG2024 in dit jaar nagenoeg gelijk zijn. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Risico op het niet realiseren van baten in het programma RDOG2024 
Het programma RDOG2024 is erg ambitieus en geeft reden tot zorg over de haalbaarheid van de te 
realiseren financiële besparingen, met name voor wat betreft het ziekteverzuim.  
Dit is opgenomen in de zienswijze. 
 
1.2 Geen invulling gegeven aan de oproep van gemeente Leiderdorp en de werkgroep FKGR 
In de programmabegroting wordt geen invulling gegeven aan de oproep om te bezien hoe de 
RDOG HM een bijdrage kan leveren om de ontstane tekorten bij haar deelnemers te reduceren.  
Dit is opgenomen in de zienswijze. 
 
1.3 Door verlies van omzetderving uitputting van de Algemene reserve RDOG 
De RDOG HM houdt voor 2021 rekening met een mogelijke omzetderving van diensten aan derden 
en particulieren van € 1,5 tot 2 miljoen. Bij onvoldoende saldo om dit negatieve resultaat op te 
vangen staat in de Nota reserves en voorzieningen RDOG HM dat de gemeenten gehouden zijn aan 
een bijstorting. 
 
1.4 Mogelijke wijziging van indexering 2022 ten gevolge van hogere CAO stijging  
De CAO voor 2022 is nog niet vastgesteld. De indexering moet worden aangepast aan autonome 
stijgingen. Dit leidt mogelijk in de toekomst nog tot een aanvulling op de indexering van 2022. 
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6 Communicatie 

Na eventueel herformulering wordt de zienswijze vastgesteld en verzonden naar het Dagelijks 
Bestuur van de RDOG HM, zodat deze wordt ingebracht voor de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 30 juni 2021. 
 

7 Financiën 

De door de RDOG HM geraamde bijdrage van de achttien gemeenten in Hollands Midden stijgt van 
€ 49.356.000 in 2021 naar € 50.862.000 in 2022.  
 
Financiële consequenties voor Leiderdorp in 2022 
De door de RDOG HM geraamde bijdrage van de gemeente Leiderdorp stijgt in 2022 met € 41.000 
naar € 1.672.000. De begroting van gemeente Leiderdorp wordt aangepast na een positief advies 
van het AB over de programmabegroting RDOG HM 2022. Deze bedragen passen binnen de tot nu 
toe in de Leiderdorpse meerjarenbegroting opgenomen budgetten voor de gemeentebijdrage aan 
de RDOG HM. 
 
De volgende tabel toont een samenvatting van de mutaties met verklaring en de impact op de 
begroting van Leiderdorp. Gevolgd door een korte toelichting op een aantal onderdelen. 
 
Gemeentebijdrage RDOG met mutaties 2022 impact begroting Leiderdorp

 x € 1.000 Mutaties Verklaring Financiële impact

Gemeentebijdrage Leiderdorp 

aan RDOG HM (BPI/BPK) 2021 1.631

Autonome ontwikkelingen

Inwoners 15 Meer inwoners Dekking gemeentefonds

Kinderen 0-4 jr -11 Minder kinderen Dekking gemeentefonds

Indexering 1,34 % 22 Toegestane indexering door FKGR Dekking gemeentefonds

Jeugdgezondheidszorg

Prenataal  contactmoment 8 Wetgeving Dekking gemeentefonds

Ri jksvaccinatieprogramma 4 Wetgeving Dekking gemeentefonds

Zorg- en veiligheidshuis

Vei l igheidshuis 14 Van subs idie naar gemeentebi jdrage Neutraal

Meldpunt Zorg en Overlast 26 Van subs idie naar gemeentebi jdrage Hogere kosten voor Leiderdorp

Vei l ig thuis -20 Incidentele ophoging DUVO Lagere BPI

Khonraad 2 Extra  kosten Extra  kosten

Mensenhandel 4 Sti jging kosten en meer aantal len Extra  kosten

RDOG2024

Programma RDOG2024 -24 Geen incidentele kosten in 2022 Vermindering tov 2021

Gemeentebijdrage Leiderdorp 

aan RDOG HM (BPI/BPK) 2022 1.672
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Toelichting 
Veiligheidshuis 
Hier gaat het om een verschuiving van de financiering; tot nu toe droegen de gemeenten bij aan 
het Veiligheidshuis via de bijdrage aan de Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM). Die bijdrage is 
verlaagd en de bijdrage aan de RDOG is verhoogd. Voor alle gemeenten gaat het om € 429.000, 
voor Leiderdorp om € 14.000. Het beschikbare budget is intern overgeheveld. 
 
Meldpunt Zorg en Overlast 
Dit gaat om een verschuiving van financiering voor de RDOG. Door het AB is besloten dat de extra 
subsidies die de centrumgemeenten van oudsher verleenden nu gezamenlijk gedragen worden. 
Voor de RDOG is dit een budget neutrale wijziging van € 764.000. Voor Leiderdorp leidt het tot een  
hogere bijdrage van € 26.000. 
 
Programma RDOG2024  
De voorziene incidentele bijdrage in 2022 aan het programma RDOG2024 van € 718.000 komt te 
vervallen. Het Leiderdorpse effect is een verlaging van € 24.000. 
 
Veilig thuis 
Een hogere bijdrage vanuit centrumgemeente middelen (DUVO) leidt tot verlaging van de BPI per 
gemeente. Voor Leiderdorp betekent dit een verlaging van € 20.000. 
 

8 Evaluatie 

Op 10 maart jl. zijn de raadsleden uit de Leidse regio door de RDOG HM geïnformeerd over de 
tweede businesscase van het programma RDOG2024. 
 
Ter voorbereiding op deze zienswijze op de programmabegroting 2022 van de RDOG HM is 
ambtelijk afstemming geweest binnen de Leidse Regio en regio Hollands Midden. Dit in navolging 
op de wens van de gemeenteraden in de Leidse Regio om meer gezamenlijk op te trekken op het 
dossier van de RDOG HM. Naar verwachting zullen de andere gemeenten in de Leidse Regio 
grotendeels gelijke punten naar voren brengen in hun zienswijze. Verschillen zijn te verwachten 
met betrekking tot financiële kaderstelling en verzoek om scenario’s. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen:  
1. Aanbiedingsbrief van RDOG HM aan gemeenteraden  
2. Conceptprogrammabegroting RDOG HM voor het jaar 2022 (bijlage I bij aanbiedingsbrief) 
3. Businesscase II (bijlage II bij aanbiedingsbrief) 
4. Overzicht aanpassingen gemeentebijdrage 2022 (bijlage III bij aanbiedingsbrief) 
5. Concept brief zienswijze gemeente Leiderdorp op concept programmabegroting 2022 RDOG HM en 

visie op tweede business case van het programma RDOG 2024 


