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Aan de gemeenteraden van de gemeenten 
in de regio Hollands Midden 

Geachte Raad, 

Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegroting 2014 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden (RDOG Hollands Midden) en de managementsamenvatting daarvan. Deze begroting 
is opgesteld op basis van het, door het Algemeen Bestuur op 27 maart jongstleden vastgestelde 
Programmaplan 2014. 

Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende 
zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegroting 2014 kenbaar te 
maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de definitieve 
begroting 2014 die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 26 juni 2013 zal worden 
aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor 6 juni 2013 schriftelijk te doen 
toekomen. 

De directie is bereid om nadere toelichting te geven in uw raad. 

Met vriendelijke groet, 

J/M.M. de Gouw 
Secretaris 

c c . per e-mail: AB-leden en ambtenaren volksgezondheid en financiële ambtenaren van de 
deelnemende gemeenten 
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De RDOG Hollands Midden bestaat uit 
de GGD Hollands Midden, Postadres 
de RAD Hollands Midden en Postbus 121 
het GHOR-bureau Hollands Midden 2300 AC Leiden 



M a n a g e m e n t s a m e n v a t t i n g p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 4 

Procedure 
De ontwerp programmabegroting 2014 van de RDOG Hollands Midden is op 18 april 2013 door het 
Dagelijks Bestuur vastgesteld en wordt direct daarna voorgelegd aan gemeenteraden, die hun 
zienswijze op de begroting kunnen geven. Op 26 juni aanstaande stelt het Algemeen Bestuur de 
programmabegroting 2014 vast, gehoord de gemeenteraden. Om de gemeenten meer tijd te geven 
om op de voornemens voor een bepaald jaar te reageren, voert de RDOG HM sinds enkele jaren een 
aanvullende procedure uit. Dit betekent voor de programmabegroting 2014 dat het conceptprogramma 
2014 en de uitgangspunten voor de begroting 2014 al in december 2012 aan gemeenten zijn 
voorgelegd. De reacties van gemeenten zijn door het Algemeen Bestuur op 27 maart 2013 besproken. 
De organisatie heeft vervolgens van het bestuur de opdracht gekregen om de ontwerpbegroting op te 
stellen met inachtneming van de reacties van gemeenten, voor zover deze door het bestuur zijn 
overgenomen. Door het in een vroegtijdig stadium meenemen van de reacties van gemeenten zal de 
'zes-weken-termijn' in de periode april - juni 2013 als minder knellend worden ervaren.. 

Onderdelen van de programmabegroting 
De programmabegroting wordt opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en 
Verantwoording Lagere Overheden (BBV) en omvat drie programma's: 

• Programma Veiligheid en Zorg 
• Programma Ambulancezorg 
• Programma Openbare Gezondheidszorg. 

De organisatie van de RDOG HM is ook langs de lijnen van de drie programma's ingericht. 

De nadruk in de programmabegroting ligt op het programma Openbare Gezondheidszorg, omdat het 
programma Veiligheid en Zorg gefinancierd wordt vanuit de programmabegroting van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden en het programma Ambulancezorg wordt gefinancierd door 
zorgverzekeraars. 
Door middel van de programmabegroting wordt vooral besloten over de basistaken binnen het 
programma Openbare Gezondheidszorg, omdat hierop de gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) is 
gebaseerd. Aanvullende diensten zijn wel opgenomen in de programmabegroting, maar leiden niet tot 
een directe gemeentelijke bijdrage in de vorm van een BPI. 

Baten en lasten 
De begroting van de RDOG HM 2014 kent baten en lasten ter grootte van € 60,6 miljoen euro, die als 
volgt verdeeld zijn: 

Onderdeel Baten en lasten 

Programma Veiligheid en Zorg € 1,7 miljoen 

Programma Ambulancezorg €23,2 miljoen 

Programma Openbare Gezondheidszorg € 22,5 miljoen 

Aanvullende diensten en inkomsten (bijv. RIVM) € 13,2 miljoen 

Totaal € 60, 6 miljoen 

Het begrote exploitatieresultaat van de programma's Veiligheid en Zorg en Ambulancezorg is nihil, het 
begrote exploitatieresultaat voor het programma Openbare Gezondheidszorg bedraagt -/- € 78.000,-. 
Dit 'tekort' betreft de opdracht uit 2011 in de subregio ZHN om de BPI te verminderen met een 
onttrekking aan de reserve aanvullende diensten ZHN tot en met het jaar 2014. 

Beschikkingen en contracten met betrekking tot de aanvullende diensten voor 2014 komen veelal pas 
eind 2013 en begin 2014 beschikbaar. Daarom wordt in de begroting 2014 een schatting opgenomen 
ter hoogte van circa 95 % van de omzet van de aanvullende diensten in het voorgaande jaar. Op die 
manier wordt voorkomen dat de begroting op het moment dat het jaar begint, geen actueel beeld geeft 
van de exploitatie van dat jaar. Daarnaast zal, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, 



door middel van 'technische' begrotingswijzigingen, de schatting van baten en lasten van aanvullende 
diensten in de loop van het jaar worden aangepast. Omdat de BPI niet wijzigt, worden deze 
begrotingswijzigingen niet aan de gemeenteraden voorgelegd. 

Een belangrijk aspect van de baten en lasten is dat de begroting 2014 uitgaat van de nullijn voor wat 
betreft de loonkostenindex, conform de wens van veel gemeenten en het advies van de werkgroep 
Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen. 

Begroting, managementrapportages (maraps) en programmajaarverslag 
De RDOG HM kent zowel een kostenbegroting als een productbegroting. In deze laatste begroting 
worden alle kosten van de organisatie naar producten binnen de sectoren toegerekend. De 
programmabegroting bevat een kostenbegroting. In het programmaplan bij de programmabegroting 
zijn per sector de kosten toegerekend aan productenclusters. De maraps kenden een andere opzet, 
omdat deze waren gebaseerd op de toegeschreven kosten op de producten. Met de financiële 
ambtenaren wordt overleg gevoerd over de wijze waarop begroting, maraps en programmajaarverslag 
op vergelijkbare wijze kunnen worden gepresenteerd, waardoor ontwikkelingen beter gevolgd kunnen 
worden. 

Inhoud programmaplan Openbare Gezondheidszorg 
De basis van het programma Openbare Gezondheidszorg is de Wet Publieke Gezondheid. Deze legt 
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bepaalde taken (infectieziektebestrijding en 
jeugdgezondheidszorg) en de bevordering van een aantal andere taken (onder andere epidemiologie, 
medische milieukunde, gezondheidsbevordering) bij het college van B&W. De uitvoeringstaken zijn 
uitgebreid beschreven in de wet en in het Besluit Publieke gezondheid, de bevorderingstaken zijn 
summier beschreven, maar in de loop der jaren is in den lande een effectieve uitvoeringspraktijk 
ontstaan. De beoogde maatschappelijke effecten van dit programma laten zich in vier clusters 
samenvatten: 
1. Het beschermen van de bevolking en van individuen tegen infectieziekten en tegen stoffen met 

een gezondheidsbedreigende werking; 
2. Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bevolking met accenten 

gericht op kwetsbare groepen, waaronder kinderen en mensen in achterstandsituaties; 
3. Het bewaken van de gezondheid van de bevolking door individuele en collectieve monitoring; 
4. Het terugbrengen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het verbeteren van de 

levensverwachting en het aantal gezonde jaren door het bevorderen van integraal 
gezondheidsbeleid en een gezonde leefstijl. 

In het eerste decennium van deze eeuw was in het algemeen sprake van een beleidsarme begroting, 
doordat het takenpakket slechts op kleine onderdelen wijzigde. De afgelopen vier jaar is die situatie 
veranderd, met name door de taakstelling waardoor de omvang van een aantal taken fors is 
teruggebracht. Voor 2014 en 2015 worden de volgende wijzigingen voorzien: 
• Extra contactmoment 15-16 jarigen. Omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond, 

zullen de eventuele baten en lasten hiervan door middel van een begrotingswijziging in de 
programmabegroting 2014 worden opgenomen. 

• Bezuinigingen als gevolg van de nullijn. In het programmaplan zijn (daarom) de BPI's van 2013 
gehanteerd. De kosten binnen de producten nemen door de loonkostenstijging uiteraard wel toe, 
waardoor er keuzes gemaakt moeten worden: alle producten langs de kaasschaaf, in bepaalde 
producten meer snijden dan in andere producten of constateren dat verdere reductie van 
activiteiten onverantwoord is. De organisatie heeft de opdracht gekregen de komende maanden 
in de richting van bestuur en gemeenten aan te geven welke consequenties de verschillende 
keuzes hebben. 

• Het harmoniseren van alle producten in het kader van de regionalisering van de GGD. Vanaf 
1 januari 2015 betaalt iedere gemeente in Hollands Midden dezelfde BPI voor ieder product. 
Uiteraard is wel lokaal maatwerk mogelijk binnen dit financiële kader. In de begroting 2014 is 
deze ontwikkeling zichtbaar doordat de BPI van sommige subregionale producten al naar elkaar 
'toegroeit'. De consequenties van de harmonisering zijn weergegeven in paragraaf 
Regionalisering GGD en takenpakket JGZ van deze begroting. 

• Innovaties sector PZJ. Op grond van een beleidsopdracht in beide subregio's zijn afgelopen jaren 
innovatiepilots uitgevoerd. Deze worden in 2013 uitgevoerd. Voor de implementatie van deze 
innovaties zal een separate begroting aan het bestuur worden voorgelegd. De reguliere 
exploitatie van de sector als geheel zal niet wijzigen na invoering van de innovaties. 



Met inhoudelijke wijzigingen als gevolg van het advies van de commissie De Winter (basistakenpakket 
JGZ) en de decentralisaties is in deze begroting nog geen rekening gehouden, omdat hierover nog 
geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

Taakstelling 
Voor de periode 2011 - 2 0 1 7 heeft de RDOG HM een taakstelling opgelegd gekregen van 10% van 
de beïnvloedbare kosten. Door een groot aantal ontwikkelingen (nieuwe taken, loonkostenindex, 
andere vorm van financiering, aandeel niet-beïnvloedbare kosten) is die 10% taakstelling echter niet 
direct in de jaarlijkse begroting terug te zien. Daarom zal er, beginnend met deze begroting, in de 
begroting voortaan een paragraaf taakstelling zijn opgenomen, waarin al deze ontwikkelingen worden 
beschreven. Uit paragraaf Taakstelling periode 2013-2017 op pagina xx valt op te maken dat de 
RDOG HM op de beïnvloedbare kosten zelfs meer dan de gestelde 10% heeft bezuinigd c.q. gaat 
bezuinigen. Voor de regio Zuid-Holland Noord 11,5 % en voor de regio Midden-Holland 17,1 %. 

Vermogen 
In de programmabegroting moet ook een overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van de 
financiële positie van de RDOG HM. De Materiële vaste activa (gebouwen, bedrijfsmiddelen) en 
Financiële vaste activa (langlopende vorderingen op gemeenten) worden door de volgende 
onderdelen gefinancierd (zie ook paragraaf Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële 
parameters, onderdeel Financiële positie): 

Sector GGD HM Sector RAV HM Sector GHOR 

Algemene reserve 
Reserve aanvullende diensten 
Voorzieningen 

Reserve aanvaardbare kosten 
Voorzieningen 

Geen, is ondergebracht bij 
gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Hollands 
Midden 

Het plafond van de reserve aanvullende diensten is vastgesteld op 4 1 % van de loonkosten van de 
aanvullende diensten. Vooralsnog geldt voor de algemene reserve een bodem van 2% van de omzet 
van het programma Openbare Gezondheidszorg en een plafond van 4%. Op basis van een 
risicoanalyse in 2013, welke als onderbouwing zal dienen voor de Nota reserves en voorzieningen 
2014-2017 zal het bestuur besluiten of aanpassingen van plafonds en/of bodems nodig zijn 

Kernpagina's 
De meest relevante overzichtstabellen staan op de volgende pagina's: 

Onderwerp Pagina 

Verloop van taakstelling en begroot taakstellingspercentage 2010 - 2017 25-26 

Prognose bijdrage per inwoner 2010 - 2018 28 

Overzicht consequenties regionalisering GGD HM 29-33 

Meerjarenbegroting programma openbare gezondheidszorg 35 

Financiële samenvatting programmaplan RDOG HM 2012 - 2 0 1 4 36 

Financiële begroting RDOG HM 2013 - 2017 en realisatie 2012 43 

Overzicht financiële positie RDOG HM 45-46 

Overzicht verloop reserves 2014 - 2017 46-47 

Overzicht verloop voorzieningen 2014 - 2017 48-49 

Bijdrage per gemeente programma OGZ 52-53 

Overzicht activiteiten programma OGZ 58-64 
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Inleiding 

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2014 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. 
Bestuur en organisatie van de RDOG HM hebben zich afgelopen periode intensief bezig gehouden 
met de vraag hoe de RDOG HM de komende jaren een taakstelling kan realiseren, die nodig is 
vanwege de bezuinigingen waarmee de gemeenten worden geconfronteerd. Daarbij wordt uitgegaan 
van het op verantwoorde wijze kunnen blijven uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om de 
maatschappelijke effecten te bereiken, die met het programma Openbare Gezondheidszorg worden 
beoogd. 

In deze begroting zijn de uitkomsten van de Verantwoording taakstellingsopdracht 2012-2017 ter zake 
van de GGD-sectoren voor het jaar 2014 verwerkt in het programma 2014 RDOG HM. Daarbij is, op 
basis van het Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen, uitgegaan van de nullijn voor het 
programma Openbare gezondheidszorg. Voor de baten en lasten van de aanvullende diensten van dit 
programma zijn (voorzichtige) schattingen opgenomen. Deze schattingen zullen in de loop van 2014 
worden bijgesteld op basis van de ontvangen beschikkingen en opdrachten voor deze diensten en 
verwerkt in 'technische' begrotingswijzigingen. 
Deze begroting voldoet, zowel aan de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) als aan de vereisten van het Financieel kader gemeenschappelijke 
regelingen. 

Ook aan de sectoren GHOR en RAV zijn taakstellingen opgelegd, welke zijn verwerkt in de 
programmabegrotingen Veiligheid en zorg en Ambulancezorg. Op grond van het financieel kader 
Gemeenschappelijke regelingen heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden ook de 
nullijn voorgeschreven. Alleen de baten en lasten van het programma Ambulancezorg zijn 
geïndexeerd. De index van dit programma is gebaseerd op de voorschriften van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). Derhalve is voor dit programma in de bijlagen ook een meerjarenprogramma op 
basis van lopende prijzen opgenomen. 

Deze begroting en het programmaplan bieden dan ook een uitdagende opdracht voor directie en 
medewerkers van de RDOG HM, waarmee deze graag aan de slag gaan ten behoeve van een 
adequate en doelmatige openbare gezondheidszorg in de regio Hollands Midden. 

De directie 

J.M.M. de Gouw 
algemeen directeur 

J.C. Bernsen 
directeur 
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Beleidsbegroting 

Algemeen 
De beleidsbegroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. In artikel 8 van dit besluit wordt 
aangegeven dat het programmaplan per programma de volgende onderdelen dient te bevatten: 
• De doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten. 
• De wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. 
• De raming van baten en lasten. 

In het programmaplan worden de doelstelling en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt de 
doelstelling te bereiken aangegeven. Ten slotte wordt de raming van baten en lasten weergegeven, 
welke nader wordt uitgewerkt in de Financiële begroting. 

Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM heeft op 27 maart 2013 het programma 2014, waarin de 
financiële uitgangspunten voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn opgenomen, 
vastgesteld. Dit programma is verwerkt in deze begroting. 

Programmaplan 

Inleiding 
De RDOG Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten in de regio 
Hollands Midden. Zij voert voor gemeenten taken uit op het gebied van: 
• De Wet Publieke Gezondheid 
• De Wet Ambulance Vervoer 
• De Wet Veiligheidsregio's 
• De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
• Het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen 
• Wet op de Lijkbezorging. 
• De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
In de Wet Kinderopvang en in het 'Warenwetbesluit tatoeëren en piercen' wordt de GGD expliciet als 
uitvoerder genoemd. De Wet Lijkbezorging bepaalt dat de gemeente gemeentelijk lijkschouwers dient 
aan te wijzen. In de regio Hollands Midden zijn dit artsen van de GGD. 

De jaarlijkse programmabegroting RDOG kent drie programma's: 
I. Het programma veiligheid en zorg voor de sector geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen 

(GHOR), bestaande uit het GHOR-bureau. Dit programma wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. De uitvoering 
van het programma wordt vervolgens door middel van een dienstverleningsovereenkomst 
opgedragen aan de RDOG. Het budget dat hiervoor beschikbaar is wordt eveneens bepaald door 
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. In de begroting van de RDOG 
worden de kosten van het bureau opgenomen, aan de inkomstenkant wordt het budget 
weergegeven dat wordt ontvangen via de GR Veiligheidsregio Hollands Midden. Via de begroting 
van de RDOG wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht. 

II. Het programma ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de sector Regionale Ambulance 
Voorziening (RAV). De kosten dit programma worden gefinancierd door zorgverzekeraars op basis 
van richtlijnen van het NZa. Via de begroting van de RDOG wordt geen bijdrage per inwoner in 
rekening gebracht. 

III. Het programma openbare gezondheidszorg voor de sector GGD, met een regionaal 
programmadeel voor de regio Hollands Midden en subregionale programmadelen voor de 
subregio's Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Voor het regionale programmadeel wordt iedere 
gemeente in de regio een gelijke bijdrage per inwoner in rekening gebracht, voor het subregionale 
programmadeel geldt dit voor iedere gemeente in de subregio. Overigens is deze 
programmabegroting de laatste, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee subregio's. Per 1 
januari 2015 worden uitsluitend het basistakenpakket uitgevoerd op grond van een gelijke BPI voor 
iedere gemeente in de regio Hollands Midden. Uiteraard zal hierbinnen desgewenst wel maatwerk 
per subregio of gemeente worden uitgevoerd. 



De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat in geval van overgedragen taken de bevoegdheden van 
de gemeenteraad overgaan naar het Algemeen Bestuur en de bevoegdheden van het college 
overgaan naar het Dagelijks Bestuur. De ontwerpbegroting RDOG HM wordt aan gemeenteraden 
voorgelegd met het verzoek binnen zes weken haar zienswijze op deze begroting te geven. 

In de praktijk blijkt deze termijn te kort voor een effectieve gedachtewisseling. Om die reden heeft het 
Algemeen Bestuur besloten het conceptprogramma van enig jaar voorlopig vast te stellen in de 
maand december van het jaar n-2, waarna het aan de colleges van B&W wordt aangeboden met de 
suggestie in deze fase de gemeenteraad al bij de gedachtevorming te betrekken. Het Algemeen 
Bestuur stelt het conceptprogramma vervolgens vast in maart van het jaar n-1 en geeft de directie 
opdracht op grond van dat programma een programmabegroting op te stellen. De 
programmabegroting wordt vervolgens medio april aan de gemeenteraden toegezonden. Door deze 
procedure worden gemeenten eerder en uitgebreider bij de discussie over inhoud van de taken en de 
financiële kaders betrokken en zal de 6-weken-termijn als minder knellend worden ervaren. De 
voorliggende programmabegroting is volgens deze procedure tot stand gekomen. De reacties van 
gemeenten op het eerdere conceptprogramma zijn in deze programmabegroting verwerkt. 

De opdracht in algemene zin 
De opdracht van de RDOG HM is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid 
van de burgers van Hollands Midden. De taken, die in het programma veiligheid en zorg worden 
uitgevoerd, hebben met name betrekking op de volksgezondheid van burgers in crisissituaties. De 
taken in het kader van het programma ambulancezorg hebben met name betrekking op acute 
gezondheidsproblemen, waarvoor snelle medische en verpleegkundige zorg nodig is en op de 
verpleegkundige en medische begeleiding van patiënten tijdens vervoer. Het programma openbare 
gezondheidszorg kent een breder scala aan taken en kan in de vorm van vier beoogde 
maatschappelijke effecten worden beschreven: 
1. Het beschermen van de bevolking en van individuen tegen infectieziekten en tegen stoffen met 

een gezondheidsbedreigende werking; 
2. Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bevolking met accenten 

gericht op kwetsbare groepen, waaronder kinderen en mensen in achterstandsituaties; 
3. Het bewaken van de gezondheid van de bevolking door individuele en collectieve monitoring; 
4. Het terugbrengen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het verbeteren van de 

levensverwachting en het aantal gezonde jaren door het bevorderen van integraal 
gezondheidsbeleid en een gezonde leefstijl. 

De hiervoor benodigde taken zijn in 1989 al in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 
beschreven, maar uiteraard dient continue nagegaan te worden of deze taken nog effectief zijn en of 
nieuwe taken aan het takenpakket moeten worden toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn 
van ontwikkelingen als de verschuiving van verantwoordelijkheden tussen rijk en gemeenten op het 
gebied van de jeugdzorg, de participatiewet en de AWBZ, maar ook door nieuwe infectieziekten of 
een toename van armoede met daaraan gerelateerde problemen zoals huisuitzettingen. 

In het kader van de bezuinigingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd is in de afgelopen 
jaren het takenpakket van het programma openbare gezondheidszorg kritisch tegen het licht 
gehouden en is vastgesteld welke taken in omvang konden worden verminderd zonder dat het 
bijbehorende maatschappelijke effect onder een aanvaardbaar niveau komt. Dat heeft geleid tot een 
besluit van het bestuur om afkappunten voor het minimale takenpakket per sector te bepalen . Dat 
besluit is uitgangspunt geweest bij het opstellen van deze programmabegroting en de bijbehorende 
meerjarenbegroting. 
Nieuw in deze begroting is een paragraaf taakstelling (zie paragraaf Taakstelling periode 2013-2017), 
waarin de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling van het programma Openbare 
gezondheidszorg wordt weergegeven. Dit zal de komende jaren een vast hoofdstuk worden in de 
programmabegroting. 
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De drie programma's 

Veiligheid en zorg 
Het programma 'veiligheid en zorg' wordt uitgevoerd door de GHOR (geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie in de regio). De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van 
de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisibeheersing en adviseert 
andere overheden en organisaties op dat gebied. De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en 
rampen is geen dagelijks staande organisatie zoals de politie of de brandweer, maar werkt volgens 
het principe van 'opgeschaalde reguliere zorg'. Reguliere zorgaanbieders moeten in geval van een 
ramp of crisis optimaal samenwerken. De GHOR is de regisseur van deze brede netwerkorganisatie. 
De GHOR valt bestuurlijk onder de veiligheidsregio Hollands Midden; het GHOR-bureau maakt 
organisatorisch onderdeel uit van de RDOG. De GHOR vormt (daardoor) het scharnierpunt tussen 
veiligheid en zorg. Tijdens een ramp of crisis geeft de GHOR leiding aan deze geneeskundige 
hulpverleningsketen. 
Daar het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden het beleid bepaalt van het programma 
veiligheid en zorg, zoals uitgevoerd door de sector GHOR van de RDOG is in de begroting van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden het uitgewerkte programma, conform 
de eisen van het BBV, opgenomen. 

Onderstaande tekst over de GHOR Hollands Midden is opgenomen in de Programmabegroting 2014 
Veiligheidsregio Hollands Midden: 

Plaats en missie van de GHOR 
Wetten van toepassing op de GHOR zijn: Wet veiligheidsregio's (Wvr), Tijdelijke Wet Ambulancezorg 
(TWaz), Wet Publieke Gezondheid (Wpg), Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi), Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Het instellen en in 
stand houden van een GHOR is een van de bestuursopdrachten van de Wvr aan het bestuur van de 
veiligheidsregio. De GHOR is belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige 
hulpverlening bij rampen en crises en met advisering van andere overheden en organisaties op het 
gebied van deze geneeskundige hulpverlening. 

Op 8 november 2012 heeft het Algemeen Bestuur VRHM het Beleidsplan GHOR 2012 - 2015 
vastgesteld. Dit beleidsplan sluit aan bij het Regionaal Beleidsplan 2012 - 2015 van de VRHM. In dit 
GHOR-beleidsplan zijn missie, visie en doelen van de GHOR opgenomen en zijn strategie en 
maatregelen uitgewerkt. Het GHOR-beleidsplan geeft daarmee kaders voor de begroting van de 
GHOR. 

De missie van de GHOR Hollands Midden is 'de onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar 
bestuur in (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisesbeheersing'. Deze spilfunctie komt tot 
uiting in haar taak de verschillende samenwerkende organisaties goed op elkaar te laten aansluiten 
tot een soepele keten. De GHOR maakt daarvoor schriftelijke afspraken met de in de regio Hollands 
Midden werkzame zorginstellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en GGD 
over hun inzet bij de uitvoering van hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. 

Doelen van de GHOR 
De doelen en de strategie uit het GHOR-beleidsplan 2012 - 2015 zijn essentieel voor de 
beleidskeuzen in de begroting 2014. Deze doelen zijn deze hieronder vermeld. 
• De kans op gezondheidsrisico's bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten zijn beperkt of 

zoveel mogelijk vermeden en het effect van deze risico's zijn zoveel mogelijk verminderd. 
• Zorgpartners zijn voorbereid op rampen en crises en leveren goede, toegankelijke en 

samenhangende zorg. 
• Geneeskundige hulpverlening maakt onderdeel uit van de regionale plannen van de 

veiligheidsregio. 

• De voorbereiding van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding van de hulpdiensten. 

Dit bereikt de GHOR door de volgende strategie: 
• Adviseren van maatregelen bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten. 
• Maken van afspraken met zorginstellingen over verantwoordelijkheden en werkwijzen bij rampen 

en crises. 
• Bijdragen aan planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 
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• Expertise ontwikkelen en kennis brengen bij zorgpartners en veiligheidspartners (door 
kennisbijeenkomsten, deelnemen aan overleggen). 

• Beschikken over een parate (opgeleide, getrainde en geoefende) organisatie. 

Landelijke ontwikkelingen 

Landelijke ontwikkelingen op het beleidsterrein van de GHOR zijn met name: 
• Vanaf 1 januari 2013 is de TWaz in werking, waardoor de Wvr, Wpg en TWaz nu op elkaar 

aansluiten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wetgever zorginstellingen en individuele 
beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen) verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van zorg die zij 
leveren onder alle omstandigheden. De gewijzigde wetgevingen leiden tot een goede toegang van 
de directeur Publieke Gezondheid (DPG) tot de 'witte kolom' en is de relatie tussen GHOR, RAV 
en GGD is hierdoor verstevigd. 

• Het denken over zelfredzaamheid van de burger verandert. Uit recente incidenten blijkt dat deze 
groter is dan voorheen werd aangenomen. Ook de overheid stuurt aan op een grotere 
zelfredzaamheid. Het thema raakt de discussie over taken en verantwoordelijkheden van 
overheid, burgers en bedrijven. 

• De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) beveelt aan tot werkzame afspraken te komen 
tussen ziekenhuizen, (regionale) crisisorganisaties en het Openbaar Ministerie. Het gaat om 
afspraken onder welke omstandigheden informatie over slachtoffers kan worden gedeeld. Op 
landelijk niveau wordt de Landelijke Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) ontwikkeld, waarin 
de verwanten informatie wordt geregeld. 

• De landelijke visie op het leveren van bijstand in de acute fase door de GHOR wordt herzien. 
Deze visie heeft gevolgen in 2015 voor de Geneeskundige Combinatie in Hollands Midden en de 
samenwerking en de rol met het NRK betreffende de SIGMA. 

• De landelijke politie organisatie per 1 januari 2013 en samenvoeging van de meldkamers in 2013 
hebben gevolgen voor afspraken in werkwijzen met de GHOR. 

Bezuinigingsopdracht 

De GHOR heeft een bezuinigingsopdracht van 10% op de inwonerbijdragen. Voor het opvangen van 
de doelmatigheidstaakstelling van het rijk is door de VRHM voor 2014 en 2015 een reserve Specifieke 
risico's gevormd. 

De GHOR heeft bezuinigingsmogelijkheden systematisch geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar alle 
werkzaamheden. Zij zijn beoordeeld op basis van onderstaande acht aspecten: 
1. Maatschappelijke effecten van het niet of minder uitvoeren van een taak of product. 
2. Juridische aspecten (juridische aansprakelijkheid van de overheid). 
3. Opvattingen van inspecties en rijksoverheid over het niet of minder uitvoeren van bepaalde taken. 
4. Mogelijkheid om taken bij andere organisaties onder te brengen. 
5. Mogelijkheid om taken weer opnieuw op te pakken als er meer middelen beschikbaar komen. 
6. Mogelijkheden om extra inkomsten voor de uitvoering van de betreffende taak te genereren. 
7. Uitvoeren van taken op een andere wijze, die een reductie van kosten oplevert. 
8. Organisatorische consequenties. 

De GHOR is in 2012 een onderzoek gestart naar aanpassing van de financiering van de GHOR-
organisatie op basis van ontwikkelingen in de nieuwe wetgeving Wvr, Wpg en TWaz. Deze 
aanpassing leidt tot overheveling van de inwonerbijdrage van de VRHM naar de Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOGHM). Een gevolg hiervan is een beperking van 
BTW-verplichtingen. In de eerste helft 2013 vindt nader onderzoek plaats door een hiertoe ingestelde 
werkgroep. Gelet op de complexiteit bestaat de kans dat de uitkomst niet op tijd bekend is voor 
bestuurlijke vaststelling van de begroting 2014. De GHOR zal dan hiervoor een begrotingswijziging 
indienen. 
Daarnaast heeft de GHOR op basis van bovenstaande acht criteria onderzocht op welke wijze zij -
met behoud van haar professionele dienstverlening - bezuinigingen kan doorvoeren. De GHOR ziet 
mogelijkheden om met name op het OTO-programma, de piketvoertuigen voor de parate 
functionarissen en de ICT-configuratie te bezuinigen. 
Het financieel voordeel van alle voorstellen is zodanig dat de GHOR de bezuiningsopdracht realiseert. 
De GHOR zal deze bezuinigingen als taakstelling in haar begroting opnemen. 
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Ontwikkelingen in het programma GHOR 

De GHOR heeft haar taken georganiseerd in de volgende producten: Adviezen risicobeheersing 
(risicobeheersing gebouwde omgeving en vergunningverlening evenementen), Adviezen en afspraken 
zorgpartners, Planvorming, Parate GHOR-organisatie en Operationele inzet. Belangrijke 
ondersteunende bedrijfsfuncties zijn Informatievoorziening, Communicatie en Kwaliteit. 

Adviezen risicobeheersing gebouwde omgeving 

Als partner van de VRHM heeft de GHOR een taak in het adviseren en het leveren van een bijdrage 
aan risicobeheersing bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten. Voor de VRHM en 
daarmee ook de GHOR, is dit een nieuw en belangrijk werkgebied. De GHOR ontwikkelt kennis over 
de wijze waarop zij risico's kan beoordelen en maatregelen die bij specifieke risico's effectief en 
efficiënt zijn. Het is onduidelijk hoeveel adviezen de GHOR gaat verstrekken. Het nog vast te stellen 
regionale beleid bepaalt het werkveld van de GHOR. Tot en met 2012 is de GHOR op incidentele 
wijze betrokken bij adviesprojecten. Hieruit is geleerd dat VRHM en dus ook de GHOR, zo vroeg 
mogelijk betrokken moet worden bij de advisering. 

Adviezen vergunningverlening bij publieksevenementen 

De GHOR adviseert gemeenten bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. Vooral bij de 
risicovolle evenementen is de GHOR actief betrokken bij de voorbereidingen hierop. Samen met 
politie, brandweer en gemeenten wordt gekeken op basis van welke veiligheidsvoorschriften 
vergunningen voor risicovolle evenementen kunnen worden verleend. De inhoud voor deze adviezen 
stemt de GHOR af met de GGD en RAV Hollands Midden. Ook heeft de GHOR hierover contact met 
Meldkamer Ambulancezorg, ziekenhuizen en huisartsenposten in Hollands Midden. Het zorgadvies 
van deze partners wordt door de GHOR geïntegreerd en ingebracht in het advies van de VRHM aan 
de gemeenten. Voor de minder risicovolle evenementen biedt de GHOR een standaardadvies, dat 
gemeenten zonder verdere tussenkomst van de GHOR in hun vergunningverlening kunnen 
overnemen. De GHOR wil in 2013 - 2014 bijdragen aan de evaluatie van het Regionaal Kader 
Evenementenveiligheid uit 2012 en mogelijke verbeteringen hieruit toe te passen. 
In 2012 is de GHOR bij 168 adviesaanvragen betrokken ten opzichte van 95 in 2011. 
Voor 2014 gaat de GHOR ervan uit dat het aantal adviesaanvragen nog licht zal stijgen. 

Adviezen en afspraken zorgpartners 

Taken in de geneeskundige hulpverlening 
De GHOR maakt en beheert schriftelijke afspraken met de zorgpartners die een taak hebben in de 
geneeskundige hulpverlening. Deze afspraken zijn onderdeel van het Regionaal Crisisplan. 
Ook in 2014 draagt de GHOR zorg voor actualiteit in deze afspraken en streeft zij naar de aansluiting 
van de rampenopvangplannen van de zorgpartners op de plannen van andere zorginstellingen en op 
de plannen van de veiligheidsregio. 
In 2013 en 2014 ligt de focus op het maken van beleid en afspraken op het gebied van 
slachtofferinformatie. De GHOR betrekt hierbij de landelijke visie van het Veiligheidsberaad over 
slachtofferinformatie systematiek bij rampen en crises. Deze visie geeft aan dat het grootste knelpunt 
is het samenbrengen en delen van die informatie. Verbeteringen moeten passen bij de dagelijkse 
praktijk en rekening houden met de zelfredzaamheid van slachtoffers. 
De samenvoeging van meldkamers Hollands Midden en Haaglanden leidt tot gewijzigde werkwijzen 
die naar verwachting in 2014 worden toegepast. 

Zorgcontinuïteit 
Naast afspraken over taken in de geneeskundige hulpverlening, maakt en beheert de GHOR tevens 
afspraken met zorgpartners over continuïteit van zorg: Zorgpartners dienen maatregelen te nemen om 
de kwaliteit van hun zorgverlening onder alle omstandigheden te garanderen. In 2014 maakt de 
GHOR afspraken met GGZ-instellingen in de regio Hollands Midden. 
De GHOR stimuleert deze partners te beschikken over een zorgcontinuïteitsplan en over een ingevuld 
en actueel GHOR4all. GHOR4all is de internetapplicatie met gegevens van de zorgcontinuïteit. 
Afspraken worden periodiek met de partners geëvalueerd en indien nodig herzien. 

Kennis delen 
De GHOR wil haar kennis actief delen met haar partners, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden 
op rampen en crises. In 2013 en 2014 zet de GHOR haar initiatief voort, waarbij zij bijeenkomsten 
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gericht op kennisdeling organiseert op lokaal en regionaal niveau tussen brandweer, politie, 
zorginstellingen, (lokaal) bestuur, GGD en GHOR. Dit initiatief sluit ook aan bij de behoefte van 
gemeenten die de integrale verantwoordelijkheid hebben voor lokaal gezondheidsbeleid en lokaal 
veiligheidsbeleid. Veiligheid en gezondheid hebben vele raakvlakken met elkaar. Op deze 
raakvlakken is nauwe samenwerking nodig, met behoud van een transparante bestuurlijke 
verantwoordelijkheidsverdeling. Het realiseren van deze samenwerking is de kernopgave van de 
DPG, die zowel directeur GHOR, directeur GGD als directielid van de veiligheidsregio is. 

Ook adviseert de GHOR het opleiden, trainen en oefenen van rampenopvangplannen door de 
zorgpartners en zoekt actief naar synergie met haar eigen OTO-programma voor operationele GHOR-
functionarissen. 

Monitoren zorgcontinuïteit 
Om te beoordelen of de regio voldoende 'crisisproof' is, inventariseert en analyseert de GHOR de 
mate waarin zorginstellingen zich hebben voorbereid op crisisomstandigheden. De GHOR informeert 
het bestuur VRHM hierover. De GHOR gebruikt hiervoor gegevens uit de applicatie GHOR4all, de 
verantwoording van de zorginstelling in hun jaarverslagen en informatie uit relatiegesprekken en 
overleggen. 

ROAZ 
Een bijzondere positie neemt het ROAZ in. Ziekenhuizen, die ook als traumacentrum zijn 
aangewezen, moeten een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) organiseren. Basisziekenhuizen, 
topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen, RAV en huisartsenposten 
nemen deel aan dit overleg. De opdracht van het ROAZ is ervoor te zorgen dat de patiënt met een 
acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats adequate zorg geboden krijgt. De rol van de DPG 
binnen het ROAZ is gewijzigd. Voorheen adviseerde de directeur GHOR, namens het bestuur VRHM, 
binnen het ROAZ afspraken over de voorbereiding van de acute opgeschaalde zorg. Met de nieuwe 
functie DPG komen daar de verantwoordelijkheden van het GGD-bestuur bij. De DPG bewaakt dat de 
afspraken voor acute publieke gezondheidszorg aansluiten op die van de reguliere publieke 
gezondheidszorg. Tevens bewaakt hij dat de gemaakte afspraken in het Regionale Crisisplan 
doorwerken in de uitvoering van het reguliere publieke gezondheidsbeleid. De GHOR verwacht in 
2013 - 2014 bindende afspraken in ROAZ-verband over het gewondenspreidingsplan. 
Door de rol van de DPG in het ROAZ heeft de DPG een goede toegang tot 'witte kolom' en is de 
positie van de GHOR hierdoor versterkt. 

Planvorming 
De GHOR is betrokken bij de ontwikkeling van regionale plannen, zoals het Regionaal Crisisplan. De 
GHOR draagt bij aan operationele plannen door het leveren van advies: GHOR-deel of GHOR-
paragraaf. Daarnaast levert de GHOR een bijdrage aan convenanten die de VRHM met partners sluit, 
zoals omgevingsdiensten. De effectiviteit van de geleverde input wil de GHOR monitoren. De 
activiteiten van de VRHM liggen vast in werkplannen. De GHOR verbindt zich hieraan. 

De GHOR betrekt bij de planvorming van de VRHM de deskundigheid van haar zorgpartners en stemt 
vervolgens de multidisciplinair gemaakte afspraken af met deze zorgpartners. De GHOR neemt deel 
aan multidisciplinaire overleggen over (operationele) plannen en VRHM-convenanten. 
In 2014 draagt de GHOR bij aan het herzien van het Regionaal Beleidsplan VRHM. 

Parate GHOR-organisatie 

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) 
De GHOR bewaakt de koppeling tussen de OTO-activiteiten van de operationele GHOR-
functionarissen enerzijds en het opleiden, trainen en oefenen binnen de zorginstellingen anderzijds. 
Opleidingen, trainingen en oefeningen door de GHOR worden standaard geëvalueerd. 
Verbetermaatregelen worden geregistreerd en uitgevoerd. 
De basis voor het OTO-programma in 2014 is het Beleidsplan OTO van de VRHM en het Beleidsplan 
OTO van de GHOR. Voor 2014 stelt de GHOR een werkplan op dat door het Dagelijks Bestuur wordt 
vastgesteld. 
De GHOR verwacht in de komende periode een vraag van zorgpartners voor adviezen en/of 
ondersteuning (in de vorm van bijvoorbeeld tegenspel) van de GHOR op het gebied van het opleiden, 
trainen en oefenen van hun personeel in crisisomstandigheden. 
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In de periode 2014 - 2017 verwacht de GHOR 8 van de 14 Officieren van Dienst Geneeskundig 
(OvDG'en) - geleverd door de RAV - te vervangen als gevolg van hun vertrek op grond van 
functioneel leeftijdsontslag (FLO). De tijdelijke en extra inspanningen van de GHOR op het gebied van 
OTO leggen een druk op het beschikbare budget door de verplichte urencompensatie aan de RAV en 
de in te kopen opleidingen. Bij vaststelling van de begroting 2013 heeft het AB van de VRHM besloten 
dat de GHOR deze extra en tijdelijke kosten kan financieren uit een bestemmingsreserve. Op het 
moment van vaststelling van de begroting 2013 was voorzien dat de vervanging van OvDG'en plaats 
vindt in de periode 2013 - 2016. Door de wijziging in de AOW-regelgeving vindt in- en uitstroom 
echter plaats in de periode 2014-2017. De GHOR spreekt daarom de bestemmingsreserve voor het 
eerst aan in 2014. De GHOR verzoekt het AB VRHM hier mee in te stemmen. 

Geneeskundige Combinatie (GNK-c) 
De GNK-c is het operationeel samenwerkingsverband van een ambulanceteam en een SIGMA-team. 
Het ministerie van V&J heeft besloten dat de GHOR tot 2015 kan beschikken over twee GNK-c's in 
Hollands Midden. De GHOR Hollands Midden neemt, samen met GHOR Haaglanden, deel aan de 
landelijke klankbordgroep Bijstandsverlening, waarin de rol van de GNK-c's en meer specifiek de rol 
van de SIGMA wordt uitgewerkt. 
De GHOR maakt in 2014 op basis van de landelijke visie afspraken met omliggende regio's voor het 
leveren van bijstand. Op dit moment is het onduidelijk wat de kostengevolgen zijn van het nieuwe 
beleid over bijstandsverlening. De GHOR gaat ervan uit dat de kosten van het nieuwe beleid niet 
hoger zijn dan de huidige kosten van de GNK-c. 

Operationele inzet 

Operationele inzet is de adequate en de efficiënte beheersing en bestrijding van incidenten. De 
GHOR heeft een coördinerende rol bij opschaling van de zorgketen. Tevens heeft zij een 
regisserende taak bij grootschalige incidenten over de geneeskundige en gezondheidskundige 
aspecten ervan. 
De kwaliteit van het voorbereidende werk van de GHOR en haar zorgpartners wordt tijdens een inzet 
zichtbaar. Op basis van evaluaties worden 'lessons learned' geformuleerd. Verbeteracties komen aan 
de orde in overleg met de partners en/of operationele functionarissen, worden vervolgens toegepast 
en gemonitord. 

Ondersteunende bedrijfsfuncties 

Informatievoorziening 
Het doel van informatiemanagement voor de GHOR is het ervoor zorgen dat de juiste informatie 
(kwaliteit en kwantiteit), tegen zo laag mogelijke kosten, op het juiste moment op de juiste plaats is. 
Om dit doel te realiseren moet de (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) informatievoorziening 
van de GHOR zo worden ingericht dat het voldoet aan de eisen die de organisatie daaraan stelt. Voor 
alle bedrijfsprocessen van de GHOR is informatie een kritische factor voor de uitvoering van diezelfde 
processen. De GHOR is één grote informatievoorziening. Het disfunctioneren van de 
informatievoorziening is dan ook een groot bedrijfsrisico voor de GHOR. 
Een complicerende factor voor informatievoorziening is dat de GHOR voor haar processen afhankelijk 
is van informatie afkomstig van (zorg)partners. Processen van de GHOR zijn schakels in 
informatieketens tussen organisaties. 
In 2014 gaat de GHOR alle informatieproducten uit de primaire processen beschrijven. Tevens 
worden de risico's in de informatiestromen binnen de primaire processen in kaart gebracht en risico 
reducerende maatregelen geformuleerd. De GHOR levert in 2014 een actieve bijdrage aan de 
realisatie van de actiepunten - met betrekking tot informatiemanagement - uit het Regionaal 
Beleidsplan. 
De GHOR is de afgelopen periode intensief betrokken geweest bij het in kaart brengen van de 
informatiestromen tussen de verschillende domeinen van de VRHM (zoals Risicobeheersing, 
Planvorming, Opleiden, Trainen, Oefenen en Netcentrische Werkwijze). Dit met het oog op het 
realiseren van een integrale informatievoorziening binnen de VRHM. De GHOR verwacht ook in 2014 
de nodige inspanning te leveren voor de realisatie van deze integrale informatievoorziening. 

Communicatie 
De GHOR heeft contacten met veel verschillende zorgpartners. Bij deze zorgpartners is een verschil 
in de mate waarin zij de GHOR kennen en/of het niveau van samenwerken met de GHOR. Dit heeft 
invloed op de manier van communiceren met deze verschillende zorgpartners. De GHOR streeft naar 
een effectieve inzet van een communicatiemiddelenmix, die doelgroep gericht wordt ingezet. De 



GHOR streeft naar (h)erkenning van de toegevoegde waarde van de GHOR bij de zorgpartners en 
het verhogen van de waardering van de GHOR. Metingen worden verricht met behulp van het 3-
jaarlijkse klantwaarderingsonderzoek, dat in 2013 wordt gehouden. Resultaten hiervan zijn input voor 
activiteiten in 2014. 

Kwaliteit 
Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR is bij te dragen aan sturing en 
verbetering van de uitvoering van GHOR-taken. De GHOR werkt vanaf 2006 met een gecertificeerd 
kwaliteitsmanagementsysteem, dat gebaseerd is op de Plan-Do-Check-Act (PDCA-) cyclus. Het 
kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op drie pijlers: proces-, prestatie- en 
verbetermanagement. De Wvr vereist dat het bestuur van de veiligheidsregio een 
kwaliteitszorgsysteem hanteert. De GHOR streeft naar aansluiting van haar 
kwaliteitsmanagementsysteem op het te ontwikkelen multidisciplinaire kwaliteitssysteem van de 
VRHM. De GHOR wil in 2013 - 2014 actief aan de ontwikkeling ervan bijdragen. 

Raming van baten en lasten 
Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma 'veiligheid en zorg' kort 
weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting, 
alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting. 

Meerjarenbegroting programma Veiligheid en zorg (x € 1.000) 
Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen constante prijzen. 
Omschrijving Wm Bedrag 

Reali 2013 2014 2015 2016 2017 
satie Na 
2012 wijzi

ging 
B H B H H B B H H H H H H ..., .. • • I BBHH1 

Salaris/ sociale lasten 869 811 793 793 793 793 
Tijdelijk p e r s o n e e ^ | H 9 9 9 J l ' 359 ] 466 456 456 456: 456 ; 
Overige personeelslasten 16 34 33 33 33 33 
Kapitaallasten ^WBÊÊÊÊÊÊÊ • h . K 2 2 É É T 2 6 ' m 26: \ 26 26 
Huisvesting 18 14 14 . 14 14 14 

" O r g a n i s a t i e k o s t e n a p p H | §ü 1 478 ] K B 4 1 0 : r " 401 401" 401 401 
Materiaal 8 5 ' 5 5 5 5 
Diverse kosten/ corr./ nacalc. H l K i 3 , ; • B I wmm H 
Voorzieningen . . . . . 

WBBÊBBBBÊBÈÈSSÊSÊÊSSMSKRSBË^BSÈ^ 
Totaal lasten 1.783 1.766 1.728 1.728 1.728 1.728 

..... ;1 ....... 1 . . . ! ; ] i . . . : J f c ' ^ i . i d 
Bijdrage gemeenten - -
Bijdrage derden 1) • 1 1.783 1.766 1.728 1.728 1.728 1.728 ! 

Totaal baten 1.783 1.766 1.728; 1-728 1.728 1.7281 

Resultaat voor bestemming 0] 0 0 ! Oj 0 | 0 ' 

Storting/onttrekking reserves ? 1 H I I Ë H P ' 0 0 ! l i p i 

Resultaat na bestemming 0 0 0 
1) De bedragen in deze begroting zijn geschoond van Omzetbelasting (BTW). De factuur voor 

de bijdrage door de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt verhoogd met 21 % BTW. 
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Ambulancezorg 
Op 1 januari 2013 gaat de Tijdelijke Wet Ambulancezorg in. De RDOG HM wordt vergunninghouder 
op grond van deze wet. De sector Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM) biedt 
verantwoorde ambulancezorg aan de inwoners van onze regio; professioneel, innovatief en 
transparant. 

Het programma 'ambulancezorg' is weergegeven in het Regionaal Ambulanceplan 2013 - 2017. De 
RAV HM verwoordt in het RAP haar meerjarenbeleid voor de komende vijfjaar. Daarvoor is bewust 
gekozen. Na 2017 ontstaat mogelijk een nieuwe situatie gezien de eindigheid van de Tijdelijke Wet 
Ambulancezorg (TWAZ). De organisatie wil daar met haar meerjarenbeleid op kunnen aansluiten. 

Kern van dit programma is een goede spreiding van ambulancezorg in de regio, het aantal 
beschikbare ambulances en de verdeling van deze beschikbare ambulances over dagdelen en soort 
dagen. Prestaties worden zorgvuldig gemonitord, waardoor met de beschikbare middelen optimale 
zorg wordt geleverd, blijkend uit een prominente plaats in de landelijke benchmark. Waar de aanrijtijd 
onder druk staat, zijn aanvullende maatregelen genomen, zoals de specialisatie van brandweer First-
Responder eenheden en de inzet van politiefunctionarissen met kennis en vaardigheden omtrent 
levensreddende handelingen en in de beschikking van AED-apparatuur. In 2013 is gestart met de 
uitbreiding van de Brandweer First Responder over de rest van de regio. 

Dé unieke kracht van de RAV Hollands Midden is innovatie. Zij is altijd op zoek naar vernieuwde 
behandelmethoden of recent ontwikkelde apparatuur. Soms zelfstandig, vaak in samenwerking met 
anderen. Voorop lopen betekent dat de patiënt altijd de best mogelijke zorg krijgt. 

De financiering van het programma vindt plaats in het kader van de zorgverzekering. In 2013 wordt 
een andere financieringssystematiek uitgewerkt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
De Algemeen Manager van de RAV Hollands Midden is namens de ambulancesector betrokken bij 
het ontwikkelen van de nieuwe systematiek. In 2014 moet deze worden doorgevoerd. 

Onderstaand is een nadere toelichting over de Ambulancevoorziening Hollands Midden opgenomen. 

Tijdelijke Wet Ambulancezorg 
Met de komst van Minister Schippers van VWS in 2010, heeft de Wet Ambulancezorg een nieuwe 
wending genomen. De Minister voelde zich hiertoe verplicht door de uitspraak van de Raad van State 
en het Europese Hof over de wijze waarop haar voorganger aan de aanvankelijk voorgenomen 
openbare aanbesteding vorm had gegeven. Ook de discussie rond het terugbrengen van het aantal 
Meldkamers Ambulancezorg (MKA), heeft er toe bijgedragen dat geen vergunning voor onbepaalde 
tijd werd afgegeven. Vanaf 1 januari 2013 is de Tijdelijke Wet Ambulancezorg voor de duur van vijf 
jaar van kracht. Conform artikel 4 lid 1 van de TWAZ is de RAV Hollands Midden door het Ministerie 
van VWS aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening in de veiligheidsregio Hollands Midden. 
Wat de plannen zijn met de ambulancezorg na 2017, de looptijd van de TWAZ, wordt in de komende 
jaren bekend gemaakt. 

Wijziging financieringssystematiek 
De zorgverzekeraars financieren het programma ambulancezorg. De financiering van de FLO 
overgangsregeling is met ingang van 1 januari 2011 overgenomen door het Ministerie van VWS. 
In 2012 heeft het Ministerie van VWS aan de Nederlandse Zorgautoriteit de opdracht gegeven om 
een nieuwe financieringssystematiek voor de ambulancesector te ontwerpen. De invoeringsdatum is 
1 januari 2014. Bij het opstellen van deze begroting is alleen nog bekend dat uitgegaan wordt van een 
paraatheidsfinanciering in plaats van de huidige financiering op basis van ritaantallen. Omdat er nog 
veel onduidelijkheid is over de gevolgen van de nieuwe systematiek is voorlopig de huidige 
financieringsvorm als uitgangspunt genomen. De verwachting is dat de nieuwe 
financieringssystematiek voor 1 juli 2013 bekend zal worden gemaakt. Mocht blijken dat het budget 
dat hieruit volgt, sterk afwijkt van het begrote budget, dan zal de begroting worden aangepast. 

Spreiding en beschikbaarheid 
Een goede spreiding van ambulancevoorzieningen in de regio, het aantal beschikbare ambulances en 
de verdeling van de beschikbare ambulances over dagdelen en soort dagen, is essentieel voor de 
burger van de veiligheidsregio Hollands Midden. Met de beschikbare middelen wordt optimale zorg 
geleverd, wat blijkt uit de goede resultaten van de RAV HM in de landelijke cijfers uit de 

14 



Ambulancezorg (Ambulance in-zicht 2012). De RAV Hollands Midden bekleedt met haar prestaties 
(aanrijdtijden) al sinds 2005 een positie in de top van de Nederlandse ambulancevoorzieningen. 
Waar de aanrijdtijden onder druk staan, worden aanvullende maatregelen genomen, zoals burenhulp 
met andere ambulanceregio's en het toerusten van brandweer First-Responder eenheden en 
politiefunctionarissen met kennis en vaardigheden over levensreddende handelingen en de 
toepassing van AED-apparatuur. 
De druk op het spoed- en besteld vervoer blijven toenemen, omdat jaarlijks meer ambulanceritten 
gereden moeten worden bij een gelijk blijvend aantal ambulances. 

Ontwikkelingen 
In 2011 is ProQA in gebruik genomen. Dit is een internationaal programma dat wordt gebruikt bij 3200 
meldkamers in de wereld. Met dit systeem is het mogelijk om de triage op de meldkamer structureel 
volgens een vast protocol uit te voeren. Patiëntveiligheid wordt gewaarborgd en een constante 
kwaliteit gegarandeerd. De ingebruikname van dit programma heeft er toe geleid, dat er meer zicht is 
gekomen op de inzet van ambulances en het meldkamerproces. Een veronderstelling die jarenlang 
als waarheid werd aangenomen is, dat 40% van alle burger 112-meldingen niet voor een ambulance-
inzet in aanmerking kwam. Uit onderzoek in Hollands Midden bleek dat dit percentage geen 40%, 
maar 8% is. Hieruit blijkt dus dat de burger goed in staat is een afweging te maken of een ambulance 
noodzakelijk is of niet. In 92% van de burger 112 meldingen wordt terecht om een ambulance 
verzocht. Dit heeft er toe geleid, dat wij op 18 februari 2013, in overleg met het Ministerie van VWS en 
Ambulancezorg Nederland een project zijn gestart met de Directe Inzet van Ambulances (DIA). 
Vanwege het succes van de pilot is besloten om met ingang van 15 maart 2013 over te gaan tot de 
definitieve invoering van DIA. Deze werkwijze zorgt er voor dat het aantal burgers in Hollands Midden, 
dat binnen 6-8 minuten wordt bereikt en waar veel gezondheidswinst te halen valt, is verdubbeld. De 
nieuwe werkwijze zorgt er voor dat aan de veldnorm van 95% A1 binnen 15 minuten kan worden 
voldaan, ondanks de toename van het aantal ambulanceritten. 

Meldkamer Ambulancezorg 
Met de invoering van de TWAZ is de Meldkamer Ambulancezorg onder verantwoordelijkheid van de 
RAV gekomen. Zowel de financiële als de zorginhoudelijke verantwoordelijkheid berusten vanaf 1 
januari 2013 bij de RAV Hollands Midden. Er heeft een overdracht plaatsgevonden van de Reserve 
Aanvaardbare Kosten van de veiligheidsregio naar de RAV HM. Ook voor dit budget geldt dat de 
financieringssystematiek gewijzigd wordt met ingang van 1 januari 2014. In de begroting 2014 wordt 
uitgegaan van het huidige budget van de MKA HM. Als de financieringssystematiek sterk afwijkt van 
het tot nu toe begrote budget, dan wordt de begroting eventueel aangepast. 
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Raming van baten en lasten 

Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma 'Ambulancezorg' kort 
weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting, 
alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting van de sector RAV. 

Meerjarenbegroting programma Ambulancezorg (x€ 1.000) 
Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen constante prijzen. In de bijlagen is de meerjarenraming 
tegen lopende prijzen opgenomen. 
Omschrijving 3edrag 

Reali 2013 na 2014 2015 2016 2017 
satie 
2012 

wijzi
ging 

I I \ 
Salarissen/ sociale lasten 9.966 12.450 12.674 12.674 12.674 12.674 
Idem, overgangsregeling FLO 2.182 i 2.034 1.876; 1.876 1.876 1.876 
Tijdelijk personeel 1.178 61 494 494 494 494 
Overige personeelslasten 1.880 B È . 9 5 0 B K 9 3 1 i 931 931 931 
Kapitaallasten 1.826 1.971 2.262 2.262 2.262 2.262 
Huisvesting 1.139 626 1.115 1.115 1.115 1.115 
Organisatiekosten 2.108 2.424 2.520 2.520 2.520 2.520 
Materiaal B K 867 • f 6 5 1 B É T 824' 824 824 824 ' 
Diverse kosten • - ; B f i B E -
Dotatie voorzieningen mSFM 462 462 462 462 462 , 
Doorbelastingen (MKA) 1) 2.000 - . MBESSBEESC 

• • • • • • 1 wêêum fEGBBHB 
Totaal lasten 2) 22.058 23.629 _____ 23.1 58 23.158 23.158 23.158 

Bijdrage gemeenten • . i "• . 

Bijdrage Rijk 1.753 1.932 1.7 82 1.782 1.782 1.782 
Bijdrage derden 20.305 21.697 21.376 21.376 21.376 21.376 

WÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊ 
Totaal baten 2) 22.058 23.629 23.1 58 23.158 23.158 23.158 

I 1 1 
Resultaat voor bestemming 0 0 0 0 0 0 

Storting/ onttrekking reserves 0 0 0 o 0 
B B B B B 1 - - B B B _ B _ B B 1 1 1 

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 o 

1) De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector GHOR (2014: € 249.000,-) 
en GGD-sectoren (2014: € 35.000,-). Deze lasten zijn respectievelijk in het programma 
Veiligheid en Zorg en het programma Openbare Gezondheidszorg opgenomen. 

2) Betreft tot en met het jaar 2013 de kassiersfunctie t.b.v. de Meldkamer Ambulancezorg. Onder 
de baten is hetzelfde bedrag hiervoor opgenomen. In de programmajaarverslag wordt deze 
post niet opgenomen. Ook de daar tegenover staande baten worden daarin niet 
meegenomen. 
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Openbare gezondheidszorg 
Bij de beschrijving van het programma openbare gezondheidszorg wordt een stramien gebruikt, 
waarbij vanuit de tekst van de wet(ten) en de relevante ministeriële besluiten de producten worden 
benoemd (inclusief hun BPI in 2013), de beoogde maatschappelijke effecten en de van toepassing 
zijnde normen, richtlijnen en protocollen. 

Algemene Gezondheidszorg 

Taakgebied Infectieziektebestrijding (IZB) 

Tekst van de Wet en 
besluiten (steekwoorden) 

College draagt zorg voor de uitvoering van de IZB, w.o. 
> algemene preventieve maatregelen; 
> bestrijden TBC en SOA-AIDS, inclusief bron- en contactonderzoek 
> bron- en contactonderzoek bij meldingen 
> adviseren burgemeester en uitvoeren maatregelen 
College bevordert technische hygiënezorg; 
GGD ontvangt legionella-meldingen en adviseert hierover 

Producten in 
basistakenpakket 

(Bedragen ontleend aan 
de detailbegroting 2013) 

• Infectieziektebestrijding 
• TBC-bestrijding 
• SOA-sense 
• Technische hygiënezorg 
Totaal 

€1,28 
€0,97 
€0,65 
€0,21 
€3,11 

Beoogde 
maatschappelijke 
effecten 

Het verminderen van de prevalentie van infectieziekten 

Normen, richtlijnen en 
protocollen 

Strak landelijk geprotocolleerd, normen artsen en verpleegkundigen per 
100.000 inwoners 

Visie en/of toelichting 
Op het gebied van algemene infectieziektebestrijding wil de overheid (nog) planmatiger werken 
bevorderen. De draaiboeken SARS en grieppandemie zijn hiervan voorbeelden en voorlopers. De 
overheid stelt hoge eisen aan opleiden, trainen en oefenen op dit gebied. De inspectie voor de 
gezondheidszorg onderzoekt jaarlijks of organisaties aan deze eisen voldoen. De komende jaren 
zullen ministeriële aanwijzingen worden gegeven aan GGD- en GHOR-organisaties, die hieraan niet 
voldoen. 
Er is sprake van een grotere alertheid voor wat betreft T.B.C., legionella, hepatitis A en B en seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Deze geeft een opwaartse druk op de noodzakelijke inspanningen van 
de GGD. Laboratoriumdiagnostiek, curatieve SOA-bestrijding en aanvullende 
seksualiteitshulpverlening worden aanvullend vergoed uit een landelijke regeling. 
Op dit terrein zijn veel landelijke protocollen en richtlijnen van toepassing, waardoor het moeilijk is 
hierbinnen regionale keuzes te maken. Er wordt vanuit gegaan dat en gemonitord of iedereen deze 
landelijke richtlijnen en protocollen in acht neemt. Indien de inspectie tekortkomingen vast stelt, 
worden aanwijzingen gegeven. 
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Taakgebied Medische milieukunde 

Tekst van de Wet en 
besluiten (steekwoorden) 

College draagt zorg voor bevorderen medisch milieukundige zorg, die 
in ieder geval volgende aspecten omvat: 
> Signaleren ongewenste situaties; 
> Adviseren van bevolking over risico's; 
> Beantwoorden van vragen van bevolking en geven van 

voorlichting; 
> Verrichten van onderzoek. 
College vraagt advies aan GGD voordat besluiten worden genomen 
met gevolgen voor volksgezondheid 

Producten in 
basistakenpakket 

Medische milieukunde € 0,72 

Beoogde maatschappelijke 
effecten 

Het voorkomen van gezondheidsklachten als gevolg van bedreigingen 
vanuit de fysieke omgeving, inclusief straling. Bedreigingen worden 
zoveel mogelijk, veelal door andere organisaties, aan de bron 
aangepakt 

Normen, richtlijnen en 
protocollen 

Modeltakenpakket dat 5 taakgebieden omvat i 
personele inzet per taakgebied 

3n normen voor 

Visie en/of toelichting 
Op het gebied van medische milieukunde wordt een opwaartse druk gevoeld door het toenemende 
aantal klachten en vragen van burgers en gemeenten inzake het binnenmilieu en de particuliere 
omgeving. Ook de Wet Luchtkwaliteit en de problematiek van UMTS-masten zorgen voor een 
opwaartse druk op de activiteiten.. Het adviseren over gezondheidsaspecten van ruimtelijke 
ordenings- en infrastructuurplannen wordt een speerpunt in de komende jaren, aangezien de invloed 
van de gebouwde omgeving op de volksgezondheid en het gedrag van burgers zeer groot is, burgers 
hierop steeds kritischer worden en de inspectie dit als aandachtspunt heeft geformuleerd. Dit gebeurt 
in goed overleg met de milieudiensten, aangezien de advisering door GGD en milieudiensten 
raakvlakken heeft. 
De GGD kan ingezet worden voor clusteronderzoeken; als er in een bepaald gebied veel personen 
zijn met overeenkomende gezondheidsklachten (leukemie, luchtwègproblemen) wordt onderzocht of 
die klachten of problemen dezelfde oorzaak hebben. 



Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering 

Taakgebied Epidemiologie en beleid 

Tekst van de Wet en 
besluiten (steekwoorden) 

> Aansluiting Openbare (Publieke) gezondheidszorg en curatieve 
zorg 

> Verwerven van inzicht in gezondheidssituatie van bevolking 
> T.b.v. nota's lokaal gezondheidsbeleid verzamelen en analyseren 

van gegevens m.b.t. de gezondheidssituatie 
> Gezondheidsonderzoek bij rampen 
> Bewaken van gezondheidseffecten bij bestuurlijke beslissingen 

Producten in 
basistakenpakket • Advisering lokaal gezondheidsbeleid 

• Epidemiologie 
Totaal 

ZHN 
€0,32 
€0,64 
€0,96 

MH 
€0,23 
€0,93 
€1,16 

Beoogde maatschappelijke 
effecten 

Gefundeerde basis bieden voor beleid, dat gericht is op bescherming, 
bewaking en bevordering van gezondheid, ook in geval van rampen 

Normen, richtlijnen en 
protocollen 

Gezondheidspeilingen onder jongeren, volwassenen en ouderen, 
aansluitend op de landelijke preventiecyclus 
Op landelijke gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van 
gegevens over de gezondheidssituatie); 
Gestandaardiseerde vragenlijst t.b.v. landelijke aggregatie; 
Lokale nota's gezondheidsbeleid iedere vier jaar 

Visie en/of toelichting 
Gegevens zijn de basis voor beleid. Periodiek (in principe elke vier jaar) worden gezondheidspeilingen 
uitgevoerd onder respectievelijk jongeren, volwassenen en ouderen in de regio Hollands Midden. 
Deze informatie vormt de basis voor de nota's lokaal gezondheidsbeleid van de gemeenten. In 2012 
is volgens landelijke afspraken een monitor onder volwassenen en ouderen uitgevoerd. Aan de 
landelijke harmonisatie en standaardisatie voor de jongerenpeiling wordt volop gewerkt. In afwachting 
daarvan voert de GGD in Hollands Midden in het najaar van 2013 een jongerenpeiling uit, waarmee 
het interval voor die peiling éénmalig 5 jaar bedraagt. Voor 2014 staat vooralsnog geen peiling 
gepland, maar zullen diverse rapportages uit de jongerenpeiling 2013 plaatsvinden. 
Ondanks bezuinigingen op de formatie biedt de GGD de gemeenten ook in 2013 en 2014 op diverse 
manieren beleidsondersteuning bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de lokale nota's 
gezondheidsbeleid. De nadruk zal de komende jaren liggen op het bevorderen van de afstemming 
van de preventieve op de curatieve gezondheidszorg, met name voor het terugdringen van 
gezondheidsverschillen tussen hoge en lage SES-groepen (sociaal-economische status: 
uitkeringsgerechtigden, sociale minima, arbeidsongeschikten). De GGD kan daarbij op het vlak van 
WMO én preventie een intermediaire rol tussen gemeenten en zorgverzekeraars vervullen. 
In 2010 hebben de gemeenten de rapportages Regioniale Volksgezondheids Toekomstverkenningen 
(r-VTV's) ontvangen. In aanvulling daarop verschenen in 2011 de publicaties Kernboodschappen voor 
lokaal gezondheidsbeleid en is op de website van de GGD onder de menuknop Gezonde Gemeente 
actuele informatie te vinden over landelijk en regionaal gezondheidsbeleid, waaronder maatregelen 
en GGD-interventies Op basis hiervan kunnen gemeenten prioriteiten aangeven in hun lokaal 
gezondheidsbeleid. Actuele gezondheidsgegevens, veelal per gemeenten, zijn daarnaast online 
beschikbaar via www.qezondheidsatlashollandsmidden.nl. 
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Taakgebied Gezondheidsbevordering en publieksinformatie 

Tekst van de Wet en 
besluiten (steekwoorden) 

> Bijdragen aan de opzet, uitvoering en afstemming van 
preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor 
gezondheidsbevordering 

> In stand houden structuur voor samenwerking tussen instellingen 
die taken vervullen op het gebied van gezondheidsbevordering 

Producten in 
basistakenpakket • Informatie- en documentatiecentrum 

• Gezondheidsbevordering 18 plus 
• Digitale sociale kaart 

Totaal 

ZHN 
€0,19 
€0,41 
€0,24 
€0,84 

MH 
€0,14 
€0,32 

€0,46 

Beoogde maatschappelijke 
effecten 

Het bevorderen van de gezondheid van burgers door: 
o Het bevorderen en behouden van gedragsverandering bij burgers 

t.a.v. een gezonde leefstijl met als resultaat gezondheidswinst en 
reductie in zorg- en maatschappelijke kosten 

o Het bevorderen van preventie in de zorg 
o Het bevorderen en faciliteren van samenwerkingsverbanden / 

netwerken op de verschillende speerpunten van het Rijk 
o Het geleiden van burgers naar adequate zorg 

Normen, richtlijnen en 
protocollen 

• Speerpunten uit nota gezondheidsbeleid van VWS nieuwe nota? 
• Toetsingskader van inspectie 

Visie en/of toelichting 
Onderzoek waaruit blijkt dat burgers uit de lagere sociaal-economische groepen gemiddeld 7 jaar 
eerder overlijden en 14 jaar meer gezondheidsproblemen ervaren, en het gegeven dat het verschil de 
afgelopen jaren groter is geworden, baart bestuurders en professionals in de publieke 
gezondheidszorg zorgen. Mensen uit de lagere sociaaleconomische groep hebben 50% meer kans 
om vóór hun 65 te overlijden. Interventies, die erop gericht zijn om deze gezondheidsverschillen te 
verkleinen, moeten integraal zijn en zich binnen het hele publieke domein afspelen. Gezondheids
bevordering kan daaraan een substantiële bijdrage leveren. 
Gezondheidsbevordering wordt gefaciliteerd door een actief beleid van de Rijksoverheid, vanuit de 
gedachte dat preventie de toekomstige kosten van de gezondheidszorg zal beperken. Betere 
afstemming tussen rijksbeleid en lokaal beleid moet leiden tot meer effect. De landelijke nota 
Gezondheidsbeleid 'Gezondheid Dichtbij' noemt vijf speerpunten: overgewicht, roken, diabetes, 
schadelijk alcoholgebruik en depressie. Wijk- en buurtgericht werken is daarbij het devies, aangezien 
van werken op dat 'kleinschalige' niveau effecten zijn te verwachten. 
Het regionale en gemeentelijke (lokale) gezondheidsbeleid zal, mede op basis van epidemiologische 
gegevens, bij deze thema's aansluiten. Risicofactoren waar de GGD in dit verband in de gehele regio 
Hollands Midden preventieprogramma's voor aanbiedt zijn: voeding en bewegen, 
verslavingspreventie onder jeugdigen/algemeen publiek/ouderen (waaronder voorkomen van 
alcoholmisbruik) en preventie van psychosociale problematiek (waaronder depressie-preventie). 
Uitgangspunt is dat de GGD uitsluitend programma's uitvoert of adviseert, die evidence-based zijn, 
voor zover deze voorhanden zijn. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden of themanetwerken 
gevormd op de terreinen 'bewegen', 'alcohol', roken en 'depressiepreventie'. 
De invulling van de nieuwe wettelijke taak "bevorderen van de gezondheid van ouderen" is nog niet 
uitgekristalliseerd en wordt meegenomen in de advisering omtrent de lokale nota's 
gezondheidsbeleid. 
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Taakgebied Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

Tekst van de Wet en 
besluiten (steekwoorden) 

WMO, prestatievelden 5, 7, 8 en 9 

Producten in 
basistakenpakket • OGGZ preventie en beleid 

• Meldpunt Zorg en Overlast 
Totaal 

ZHN 
€0,51 
€0,53 
€1,04 

MH 
€0,50 
€1,19 
€1,69 

Beoogde maatschappelijke 
effecten 

Het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting en het bevorderen van 
maatschappelijk herstel/voorkomen van terugval van sociaal kwetsbare 
burgers 

Normen, richtlijnen en 
protocollen 

Prestatievelden 5, 7, 8 en 9 van de WMO 

Visie en/of toelichting 
De WMO geeft de gemeenten mogelijkheden om de OGGZ vorm te geven in samenhang met de 
andere WMO-prestatievelden. De uitdaging is de meest kwetsbare groepen in beeld te krijgen en te 
bereiken. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij met het Meldpunt Zorg en Overlast, de 
tweejaarlijkse uitgave van de Monitor OGGZ, en beleidsadvisering o.a. via het Platform OGGZ. 

De belangrijkste risicofactoren voor sociale uitsluiting zijn een gering psychisch welbevinden, een 
slechte lichamelijke gezondheid, een laag inkomen en werkloosheid. Naarmate er meer risicofactoren 
worden gecombineerd, wordt het risico op, of de mate van, sociale uitsluiting steeds groter. De GGD 
heeft de risicogroepen sociale uitsluiting per gemeente in kaart gebracht (www.ggdhm.nl), Door 
mogelijke wijzigingen in de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ krijgen gemeenten in de 
toekomst ook te maken met nieuwe doelgroepen sociaal kwetsbaren die een beroep op de WMO 
kunnen doen. Door de bezuinigingen die momenteel worden ingevuld of voorbereid (eigen bijdrage 
maatregel GGZ, kortingen op jeugdzorg, passend onderwijs, pgb, sociale werkvoorziening en Wajong 
uitkering) kan de meest kwetsbare groep burgers verder in de problemen raken, hetgeen kan leiden 
tot een toename van zorgmijders. Dit brengt voor gemeenten hogere kosten OGGZ en 
maatschappelijk opvang met zich mee. 
Vroegtijdige signalering en tijdige aanpak van problemen kan (verergering van) problemen 
voorkomen. Het Meldpunt Zorg en Overlast vervult hierin een belangrijke rol. Signalen worden 
opgepakt en kwetsbare burgers worden toegeleid naar zorg. Hierin wordt samengewerkt met de 
(lokale) zorgverleners. Binnen het product OGGZ, preventie en beleid wordt op beleidsmatig niveau 
samengewerkt met betrokken organisaties om de maatschappelijke uitsluiting van burgers in de regio 
Hollands Midden te minimaliseren. Hierbinnen is speciale aandacht voor depressiepreventie en het 
versterken van het sociale netwerk van kwetsbare burgers via het maatschappelijk steunsysteem. 
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Publieke Zorg voor de jeugd 

Taakgebied Jeugdgezondheidszorg 

Tekst van de Wet en 
besluiten (steekwoorden) 

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid 
verantwoordelijkheid voor de JGZ. Het JGZ aanbod is vastgelegd in 
het Basistakenpakket (BTP), dat wettelijk zijn beslag heeft gekregen in 
het Besluit Publieke Gezondheid . Het uniforme deel van het BTP 
bestaat uit werkzaamheden die gestandaardiseerd en aan alle 
kinderen moeten worden aangeboden. Daarnaast wetgeving en beleid 
op het gebeid van digitaal dossier (DDJGZ), Verwijsindex/Jeugdmatch, 
Inspectie kinderopvang en centra voor Jeugd en gezin (WMO 
prestatieveld 2) 

Producten, afgeleid van de 
Wet Publieke Gezondheid 

De BPI tussen de 
subregio's is nog niet 
gelijk. De BPI wordt 
beïnvloed door 
implementatiekosten 
DDJGZ en verschillen in de 
uitvoering van producten. . 

• Prenatale zorg 
• Contactmomenten 0-19 jaar 
• Extra zorg/risicokinderen 
• Basiszorg kwetsbare kinderen 
• Zorgcoördinatie (1 Gezinl Plan) 
• Rijksvaccinatieprogramma 
• Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning 
• Gezondheidsbedreigingen 
• Inspectie kinderopvang 

Beoogde maatschappelijke 
effecten 

Het bewaken, bevorderen en beschermen van de lichamelijke en 
psychische gezondheid en de sociale ontwikkeling van alle jeugdigen 
in Hollands Midden. Alle kinderen zijn in beeld en (op) tijd voor elk 
kind. 
Het uniforme deel van het Basistakenpakket van de 
Jeugdgezondheidszorg telt inmiddels 38 interventies waarvan de 
effectiviteit bewezen is. Van de overige taken is zeer aannemelijk dat 
ze effectief zijn maar dit moet nog door onderzoek worden bevestigd. 

Het bewaken, bevorderen en beschermen van de lichamelijke en 
psychische gezondheid en de sociale ontwikkeling van alle jeugdigen 
in Hollands Midden. Alle kinderen zijn in beeld en (op) tijd voor elk 
kind. 
Het uniforme deel van het Basistakenpakket van de 
Jeugdgezondheidszorg telt inmiddels 38 interventies waarvan de 
effectiviteit bewezen is. Van de overige taken is zeer aannemelijk dat 
ze effectief zijn maar dit moet nog door onderzoek worden bevestigd. 

Normen, richtlijnen en 
protocollen 

WPG en Wet Kinderopvang, alsmede besluit basistakenpakket 
jeugdgezondheidszorg en richtlijn Contactmomenten (vaste tijdstippen 
in de ontwikkeling van het kind waarop JGZ een consult moet 
afnemen).Zie verder tekst van de Wet. 

Visie c.q. toelichting 
Binnen de JGZ zijn een aantal belangrijke, deels overlappende onderwerpen voor de komende jaren 
te onderscheiden: 
• PZJ heeft grotendeels dezelfde producten in het basistakenpakket in de beide subregio's. Vanaf 

2015 is het basistakenpakket volledig gelijk. De uitdaging is om te anticiperen op deze 
harmonisering en verschillen in werkwijzen weg te nemen. 

• Het verder ontwikkelen van Centra voor Jeugd en Gezin en de discussies in dit kader over de rol 
van de JGZ 0-19 jaar daarin, de bijbehorende taakherschikking en de uitbreiding van de 
doelgroep naar -9 maanden tot 23 jaar. Het uitvoeren van de relevante actiepunten uit het 
vastgestelde bedrijfsplan CJG in ZHN. 

• De integratie van de JGZ 0-4 jaar en JGZ 4-19 jaar tot één uitvoeringsorganisatie JGZ 0-19 jaar 
in heel de regio Hollands Midden; En de harmonisatie van de producten en organisatie van PZJ 
ZHN en PZJ MH tot een sector PZJ Hollands Midden in 2015 in het kader van regionalisering 

• De realisatie en verbetering van het huidige Digitaal Dossier JGZ en de ontwikkeling van een 
regionaal jeugd- en gezinsdossier in samenwerking met de CJG-partners. 

• Aansluiting op de lokale, regionale dan wel landelijke verwijsindex risicojongeren 
(JeugdMATCH). Het beheer van JeugdMATCH is door de gemeenten in de regio HM aan de 
GGD opgedragen; 

Zie de indicatieve meerjarenbegroting in hoofdstuk 6. De inhoud van het pakket verschilt enigszins 
tussen de subregio's. Er wordt o.a. verschillend omgegaan met BKK, prenatale zorg, kosten maatwerk 
JGZ, kosten huisvesting en kosten ICT voor de perifere locaties. 



• De zorg en zorgcoördinatie voor kwetsbare kinderen, waaronder de Basiszorg voor Kwetsbare 
Kinderen in de regio Zuid-Holland Noord en Midden Holland de verdere implementatie van 
1Gezin1Plan. 

• Flexibilisering en integratie van het basistakenpakket JGZ 0-19 jaar en de ontwikkeling van JGZ 
naar Publieke Zorg (Public Health) voor de Jeugd (PZJ). 

• Aansluiting van de ontwikkeling van Publieke Zorg voor de Jeugd op die van het Passend 
Onderwijs en Veiligheidshuis 

• Het verbinden van gezondheidsbevorderende activiteiten met betrekking tot jeugdigen met de 
buurt, in samenhang met CJG. 

• Aansluiting op de transitie en transformatie van de Jeugdzorg in samenhang met de verdere 
ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin. 

• Het verbinden van de aanpak kleinschalige calamiteiten (product gezondheidsbedreigingen in 
1/2e milieu) en crisissituaties met de nieuwe GROP/OTO ontwikkeling. 

De boven genoemde onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat de JGZ 0-19 door haar publieke 
functie - op tijd elk kind met risicofactoren opsporen en alle kinderen in beeld houden - één van de 
kernpartners is van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en schakel met onderwijs (primair, 
voortgezet en speciaal), kinderopvang, dorp/wijk en curatieve gezondheidszorg (huisartsen, 
kinderartsen en jeugdGGZ). Wat betreft dit laatste streeft de PZJ ernaar dat de jeugdartsen functie 
doorontwikkeld wordt. Landelijk is al afgesproken tussen Zorgverzekeraars en de KNMG en landelijke 
Vereniging van Huisartsen om direct inschakelen van gespecialiseerde gezondheidszorg direct en 
niet altijd via de huisarts (wel met medeweten) te realiseren. Daarnaast zal in de functiefamilie van 
jeugdverpleegkundigen de specialisatie tot gezinsverpleegkundige ontwikkeld worden. Deze 
functionaris gaat de kwetsbare gezinnen met complexe en meervoudige problematiek vroegtijdig 
ondersteunen vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin. Basis hiervoor zijn de reguliere 
contactmomenten, maar door integratie van de JGZ 0-19 jaar kan een gezinssysteem, in 
samenwerking met de andere kernpartners binnen het CJG, meer integraal worden benaderd. 

Preventieve Logopedie 
In het kader van het Besluit Jeugdgezondheidszorg wordt momenteel op landelijk niveau bezien 
welke kaders moeten worden geformuleerd voor de screening op taai-spraakstoornissen. Er komt een 
nadere richtlijn van TNO. Daarnaast vraagt de verschuiving naar het ontdekken van stoornissen van 
de spraak- en taalontwikkeling op jongere leeftijden om een herijking van het product logopedie 
Logopedie levert een bijdrage aan de signalering en monitoring van effect van de voor- en 
vroegschoolse ontwikkeling, voor gemeenten belangrijk in het kader van de wet OKE. Op dit gebied 
worden eerste pilot projecten uitgevoerd door de JGZ . Ook dient de preventieve logopedie een plaats 
te krijgen in de interdisciplinaire zorg voor het kind en gezin in de Centra voor Jeugd en Gezin. 

Vanaf 2010 tot 2015 is er in de begroting een bezuiniging/taakstelling opgelegd aan PZJ van 
€ 600.000,- per jaar als bijdrage in de kosten van implementatie DDJGZ (alleen MH) en de 
integratiekosten met JGZ 0-4 jaar (beide subregio's). Het is in 2010 en 2011 gelukt om middels 
efficiencyvoordelen door samenwerking tussen de subregio's deze taakstelling te behalen. In 2012 is 
dit niet gelukt. 
De sector PZJ streeft ernaar de inkomsten te verhogen door nieuwe taken uit te voeren, zoals de 
aanvullende diensten voor het CJG. Dit betreft coördinatie per CJG, de uitvoering van de 
frontofficetaken van het CJG en regionale coördinatie taken voor Jeugdmatch en regionale 
netwerken. 
In de uitvoering van het Basistakenpakket kan niet gesneden worden, maar wel geflexibiliseerd 
binnen de ruimte die de inspectie daarvoor biedt. Bezuinigen op de extra zorg en zorgcoördinatie is 
onwenselijk omdat hiervan de beste resultaten verwacht mogen worden om de toestroom naar 
duurdere 2 e /3 e lijnszorg te verminderen en omdat de maatschappelijke gevolgen hiervan 
onaanvaardbaar zijn. 

Wijzigingen taken GGD 2013 en 2014 

Al vanaf 2013: Extra contactmoment adolescenten 
In het begrotingsakkoord 2013 is 15 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld vooreen extra 
contactmoment door de Jeugdgezondheidszorg met adolescenten op voortgezet en middelbaar 
onderwijs. Dit schrijven de Minister en staatssecretaris van VWS in de brief van 25 juni 2012 aan de 
Tweede Kamer. Het bedrag van € 15 miljoen wordt overgeboekt naar het Gemeentefonds en 
toegevoegd aan de Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. In de septembercirculaire 
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zijn gemeenten hierover geïnformeerd. De verdeling van het bedrag over gemeenten vindt plaats aan 
de hand van de verdeelsleutel van deze decentralisatie-uitkering. Met ingang van januari 2013 wordt 
het bedrag vervolgens aan gemeenten ter beschikking gesteld. De middelen zijn naar verwachting 
structureel. Het betreft een bijdrage van ongeveer € 0,90 per inwoner. 

Inhoud van het contactmoment 
Het contactmoment is er op gericht een gezonde leefstijl te bevorderen. Het contactmoment (en evt. 
aanvullende (collectieve) activiteiten) kan naast een gezond gewicht voor pubers, ook ingaan op 
onderwerpen zoals roken, veilig vrijen, het gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid en depressie. 
In verschillende regio's zijn al goede voorbeelden te vinden van dit extra puber contactmoment. Deze 
voorbeelden zijn zowel gericht op het individu als op het collectief. Een eigentijdse invulling vormt 
daarbij het uitgangspunt. Er zal nadrukkelijk ruimte zijn voor invulling gericht op de lokale situatie en 
bijv. schooltype. Deze aanpak sluit aan bij de omslag in het leefstijlbeleid van VWS, om bij 
preventieactiviteiten meer de nadruk te leggen op maatwerk in de adviezen in plaats van collectieve 
voorlichting. Zo is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de vraag en belevingswereld van jongeren. 
Omdat er in het contactmoment wordt gekozen voor maatwerk, kan het nu al bijdragen aan een 
goede invulling van de rol van de JGZ in het nieuwe stelsel voor de Jeugd. 

Uitwerking door GGD HM 
De GGD HM is gestart met een pilot voor uitwerking van dit contactmoment in de regio HM. Deze pilot 
wordt in de eerste maanden van 2013 verder uitgewerkt. Doel van de pilot is om de precieze inhoud 
van het contactmoment in onze regio te bepalen. In de vergadering van het AB van maart 2013 is 
een uitgewerkt voorstel voorgelegd. Het AB heeft hierop besloten om de kosten van de pilot te 
vergoeden. Hiervoor wordt een begrotingswijziging 2013 opgesteld, welke op 26 juni 2013 zal worden 
vastgesteld. Voor een verdere implementatie van dit extra contactmoment neemt het AB eerst een 
besluit na de evaluatie van de pilot. Bij een positief besluit naar aanleiding van deze evaluatie is het 
streven om met ingang van het schooljaar 2013-2014 te starten met het contactmoment. 

In deze programmabegroting (nog) geen wijzigingen indeling basistakenpakket in 2014 
Begin maart 2013 is het rapport van de Commissie De Winter gereed gekomen. Dit rapport behelst 
een advies over het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Geconstateerd kan worden dat de 
voorstellen in deze programmabegroting in lijn zijn met het desbetreffende advies. 
Uiteraard dient het kabinet op grond van dit advies nog een besluit te nemen. Daarbij zal zeker de 
relatie met de decentralisatie jeugdzorg en de nieuwe Jeugdwet worden gelegd. Zodra besluitvorming 
hierover is afgerond, kunnen de consequenties hiervan in het programma en de begroting van de 
GGD worden verwerkt. 

Voor 2014 zijn de volgende accenten binnen bestaande producten wel van belang 

Spraak-taalscreening van 5 jarigen in ZHN 
In MH is preventieve logopedie per 2013 een aanvullende dienst geworden net als in ZHN. Om te 
borgen dat sowieso alle gemeenten in MH aan de wettelijke kaders bleven voldoen is het uitvoeren 
van de spraak-taalscreening van 5-jarigen per 2012 opgenomen in het product contactmomenten 
jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. De andere deelproducten van de preventieve logopedie, zoals het 
logopedisch spreekuur, de W E indicatie, coördinatie en effectmeting, observatie en diagnostiek van 
jonge kinderen, voorlichting consultatie en advies aan ouders en professionals zijn opgenomen in een 
aanbod aan alle gemeenten waaruit elke gemeente een eigen keuze kan maken. 
In ZHN is de spraak-taalscreening van 5-jarigen nog niet op deze wijze georganiseerd. Hier maakt 
deze screening onderdeel uit van het aanvullende product preventieve logopedie. Elke gemeente 
maakt zelf de afweging of er preventieve logopedie wordt afgenomen en bij welke uitvoerder dit 
gebeurt (bv bij de GGD, onderwijs advies of bij eigen logopedisten). Deze productindeling in ZHN 
heeft als consequentie dat de gemeenten die geen enkele inzet voor Spraak taal interventies of 
preventieve logopedie afnemen bij de GGD of een andere aanbieder niet aan de wettelijke kaders 
voor het basistakenpakket JGZ voldoen. 
Voornemen van de GGD is om met de gemeenten in ZHN in gesprek te gaan over de manier waarop 
voorkomen kan worden dat er in ZHN gemeenten zijn die niet aan de wettelijke kaders voldoen. Het 
resulterende voorstel wordt in 2013 aan het AB RDOG voorgelegd. 
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Flexibilisering van de Jeugdgezondheidszorg: diverse innovaties jeugdgezondheidszorg 
Vanaf eind 2012 worden er pilots uitgevoerd om maatwerk aan ouders en jongeren (flexibilisering) te 
kunnen leveren. Het gaat o.a.om het gebruik van het in het kader van de Academische Werkplaats 
Jeugd ontwikkelde instrument GIZ (Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte) om samen met 
ouders de zorgbehoefte in te schatten ).en het leveren van maatwerk per gezin naar aanleiding van 
deze ernsttaxatie. 
Door de grote veranderingen in het primaire proces van de JGZ moeten alle planningsmodules en 
afsprakenprotocollen worden aangepast evenals het DD JGZ. 
De resultaten van de pilots zullen in 2013 aan het bestuur worden voorgelegd. 

Uitgangspunten begroting 2014 
De onderstaande beschrijving beperkt zich tot de begroting van het programma openbare 
gezondheidszorg. De kosten van het programma ambulancezorg worden gefinancierd door 
zorgverzekeraars, de begroting van het programma veiligheid en zorg bereikt u via de 
ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden. 

Taakstelling periode 2013-2017 
In 2011 en in 2012 heeft de organisatie de opdracht gekregen een taakstelling van 10% te realiseren. In 
de periode 2011 - 2017 vinden er echter ook nog andere ontwikkelingen plaats, die invloed hebben op 
de bijdrage van gemeenten aan de RDOG HM. Daardoor kan uit het bedrag 'onder de streep'(de 
uiteindelijke BPI) niet worden opgemaakt in hoeverre de taakstelling wordt gerealiseerd. Daarom zal in 
de programmabegroting van de komende jaren een aparte paragraaf taakstelling worden opgenomen, 
waar het verloop van de taakstelling en de overige relevante ontwikkelingen worden weergegeven. 

In onderstaand schema is aangegeven hoe de opgelegde taakstelling over de diverse jaren is verdeeld. 

Sector 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totaal 
AGZ 2,20% 5% 1,50% 8,70% 

OBG 2,20% 5% 4% 1,20% 12,40% 
PZJ 1,32% 0,14% 0,14% 6,00% 1,00% 8,60% 
totaal 9,72% 

Bij de taakstelling is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de voorstellen van het bestuurlijk overleg 
Financieel Kader GR'en HM (werkgroep Strijk), die als richtlijn een bezuiniging van 10% in 2013 heeft 
geformuleerd. Om twee redenen heeft het AB van de genoemde termijn afgeweken: 
• De regionalisering, die een kostenvoordeel van € 350.000,- oplevert, wordt pas gerealiseerd per 

1 januari 2015; 
• De bezuinigingen voor de sector PZJ worden eerder dan 2015 gerealiseerd, maar worden in de 

periode 2011 - 2014 gebruikt om de frictiekosten integratie JGZ 0-19 jaar te betalen (€ 2,3 miljoen 
euro). 

Relevante ontwikkelingen in deze periode zijn de volgende: 
1. In de begroting is vanaf 2012 een structurele bijdrage voor de exploitatie van het DD JGZ 

opgenomen van € 1,08 (ZHN) resp. € 1,44 (MH) per inwoner. Aangezien dit harde lasten zijn 
(licenties en hosting) maken deze geen onderdeel uit van de taakstelling; 

2. De kosten van lijkschouw, BOPZ Online en Huisverbod online kunnen evenmin door de RDOG HM 
beïnvloed worden en zijn om die reden buiten de taakstellingsopdracht gebleven; 

3. Vanwege de nieuwe taken in het kader van de Wet Veiligheidsregio is per 1 januari 2012 een 
budget van € 50.000,- (BPI € 0,08) voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) aan de 
programmabegroting toegevoegd; 

4. In 2015 is sprake van regionalisatie, waardoor de BPI's en het basistakenpakket in beide regio's 
gelijk zijn. Hierdoor worden enkele onderdelen van het maatwerk JGZ 0-4 jaar in de subregio ZHN 
onderdeel van het basistakenpakket en worden in MH enkele onderdelen van het basistakenpakket 
een aanvullende dienst Daarnaast worden enkele andere kosten onder de BPI gebracht of worden 
kosten verhoogd door andere oorzaken (BKK). Om de 'kale' taakstelling te kunnen beoordelen 
moet voor deze kosten gecorrigeerd worden; 
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5. In 2013 wordt de pilot uitgevoerd van het extra contactmoment 14- 16 jarigen. De kosten hiervan 
worden opgenomen in een begrotingswijziging 2013. Naar aanleiding van nadere besluitvorming 
zal het bestuur vaststellen op welke wijze een vervolg aan deze pilot wordt gegeven; 

6. In de subregio ZHN gold een opdracht om de BPI te verlagen door deze voorcalculatorisch te 
verrekenen met de risico-opslag op aanvullende diensten. Door vermindering van de omvang van 
de aanvullende diensten is besloten deze saldering te verminderen. Vanaf 2015 kan deze saldering 
vanwege de regionalisering niet meer expliciet worden toegepast, maar wordt deze onderdeel van 
de 'reguliere' taakstelling. Daarom maakt deze onderdeel uit van de geschoonde taakstelling. 

7. Vanaf 2013 wordt de BTW-verhoging van 19 naar 21 % door gemeenten gecompenseerd, voor 
zover het compensabele BTW betreft. 

Deze ontwikkelingen beïnvloeden de BPI. Indien de ontwikkeling van de BPI in het kader van de 
taakstelling moet worden gevolgd, moet derhalve worden uitgegaan van een geschoonde BPI. Hoe de 
geschoonde BPI is opgebouwd, is weergegeven in onderstaande tabellen voor de beide subregio's. Ten 
behoeve van de vergelijking zijn de middelen voor de JGZ 0-4 jaar omgerekend naar een BPI. 
De BPI exclusief index, die op de eerste rij van beide tabellen is weergegeven, is afkomstig van de 
meerjarenbegroting elders in deze programmabegroting. 

Tabel ontwikkeling geschoonde BPI t.b.v. taakstellingsmonitoring, subregio ZHN 

ZHN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BPI exclusief index 30,83 30,50 29,84 29,93 29,67 28,63 28,42 
Af: compensatie verhoging BTW 0,04 0,04 0,04 0,04 
Af: BOPZ 0,10 0,10 0,10 0,10 
Af: Lijkschouw en HVonline 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
Af: DD JGZ 0,99 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 
Af: extra budget GROP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Af: extra contactmomert 0,13 
Af: maatwerk en ICT 0-4 jr, prenatale zc rg 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,70 2,70 
Geschoonde BPI 26,91 26,49 25,75 25,67 25,54 24,42 24,21 
%t.o.v. 2010 100,0 98,4 95,7 95,4 94,9 90,7 90,0 

Uit deze tabel blijkt dat de geschoonde BPI in 2016 ten opzichte van 2010 met 10,0 % is gedaald. 
Daarbij moet nog worden opgeteld de achterwege gebleven loonkostenindex 2011 van gemiddeld 1,5 % 
(1,32% voor de sector PZJ, 2,2% voor de overige sectoren). Die heeft gezorgd voor een relatieve daling 
van de BPI, omdat de kosten in die periode wel zijn gestegen, maar de gemeentelijke bijdrage niet. 
Daarmee komt de gerealiseerde taakstelling voor de regio ZHN in de periode 2010-2016 uit op 11,5 
%. Dat is 1,5% hoger dan de opdracht in 2012 luidde. 

Tabel ontwikkeling geschoonde BPI t.b.v. taakstellingsmonitoring, subregio MH 

MH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BPI exclusief index 33,1 1 33,24 32,86 30,57 30,44 28.63 28,42 
Af: compensatie verhoging BTW 0.04 0,04 0,04 0,04 
Af BOPZ 0,10 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 1 0 

Af: Lijkschouw en HVonline 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Af: DD JGZ 0.99 1,08 1.08 1,08 1,08 1,08 1,08 
Af: extra budget GROP 0,08 0,08 0.08 0,08 0,08 
Af: extra contactmoment 0,13 
Geschoonde BPI 31,99 32,03 31,57 29,01 29,01 27,20 26,99 
% t.o.v. 2010 1 0 0 100.1 98,7 90,7 90,7 85,0 84,4 

Uit deze tabel blijkt dat de geschoonde BPI in 2016 ten opzichte van 2010 met 15,6 % is gedaald. 
Daarbij moet nog worden opgeteld de achterwege gebleven loonkostenindex 2011 van gemiddeld 1,5 % 
(1,32% voor de sector PZJ, 2,2% voor de overige sectoren). Die heeft gezorgd voor een relatieve daling 
van de BPI, omdat de kosten in die periode wel zijn gestegen, maar de gemeentelijke bijdrage niet. 
Daarmee komt de gerealiseerde taakstelling voor de regio MH in de periode 2010-2016 uit op 17,1 %. 
Dat is 7,1% hoger dan de opdracht in 2012 luidde. 
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Beleid indexatie 2014 
Het Algemeen bestuur van de RDOG HM heeft op 27 maart 2013 besloten om voor wat betreft de 
index de werkgroep Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen te volgen, hetgeen betekent 
dast de nullijn voor 2014 zal worden gehanteerd. 

Voor het programma Veiligheid en zorg wordt eveneens de nullijn gehanteerd, alsmede de 
doelmatigheidstaakstelling van het Rijk. 

Het programma Ambulancezorg hanteert de voorgeschreven index van de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa). 

De meerjarenbegroting over de periode 2014-2017 wordt, conform de voorschriften van de werkgroep 
Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen weergegeven op basis van constante prijzen. In de 
bijlagen van de programmabegroting is alleen de meerjarenbegroting van het programma 
Ambulancezorg in lopende prijzen weergegeven. Dit is verwerkt in het totaal van de RDOG HM. 

Bijdrage Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude 2014 
Per januari 2014 zullen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude (werknaam 
RDOG HM: ABR) fuseren. 
Aangezien Boskoop onderdeel uitmaakt van de subregio Midden Holland en Rijnwoude plus Alphen 
aan den Rijn onderdeel uitmaken van de subregio Zuid-Holland Noord is het noodzakelijk om een 
besluit te nemen over de systematiek die gevolgd zal worden om de bijdrage 2014 van de nieuwe 
fusiegemeente vast te stellen. 

Het voorstel van de RDOG HM is dat de nieuwe gemeente ABR de systematiek van de subregio ZHN 
volgt. Dit leidt voor het aandeel "Boskoop" tot een optisch lagere bijdrage aan de RDOG HM voor de 
GGD-taken. 
Deze lagere bijdrage wordt met name veroorzaakt door het gegeven dat het maatwerk JGZ en de 
ICT-kosten JGZ 0-4 in de subregio Midden Holland onderdeel uitmaken van de BPI en dat hiervoor in 
de subregio Zuid-Holland Noord aanvullende subsidieaanvragen worden ingediend (maatwerk) of een 
aparte factuur wordt gestuurd (ICT JGZ 0-4). De subsidieaanvraag 2014 voor het maatwerk JGZ van 
de GGD voor de gemeente ABR zal dan ook betrekking hebben op de voormalige gemeente 
Boskoop. De ICT-kosten JGZ 0-4 zullen voor de locatie Boskoop apart worden gefactureerd. Er 
resteert naar verwachting een kostendaling van € 6.000,- voor het aandeel Boskoop. 

Bijdrage GGD-taken voor Boskoop; bedragen MH afgezet tegen bedragen ZHN (berekend voor 
2013) 

JGZI 0-4 JGZ 4-19 OBG AGZ 

MH €15,09 =€227.029 €8,83 =€ 132.847 €3,36 = €50.551 € 4,83 = € 72.667 
ZHN €10,09 = € 151.804 €3,28 = €49.347 Idem 

Vergoeding per kind €239,69 = € 177.524 

Verschil Boskoop in 
systematiek 

Minus €49.505 Plus € 18.3957 Minus € 1.504 € 0 

Saldo verschil Boskoop GGD-bijdrage t.g.v. gemeente ABR Minus € 32.052 

Aanvullend vraagstuk is hoe er omgegaan wordt met de eventuele verschillen in vermogenspositie 
tussen de subregio's. De inschatting is dat deze verschillen beperkt zullen zijn. Als de subregio MH 
een hogere reservepositie heeft dan ZHN ontvangt de gemeente ABR dit bedrag. Indien ZHN een 
hogere reserve heeft dan MH zal er een bijstorting plaatsvinden. 

Voorstel RDOG HM is om de stand per 31-12-2013 + de resultaatbestemming 2013 als uitgangspunt 
te nemen voor het vaststellen van de aanpassingen in de reserves van de beide subregio's. 

27 



Prognose Bijdrage per Inwoner 2014 
In onderstaande tabel zijn alle wijzigingen doorgevoerd op de bijdrage per inwoner. 

Zuid-Holland Noord 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AGZ 4.00 4,00 3,80 3,80 3,80 3.74 3,74 3,74 3,74 
Lijkschouw en HV-online 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
BOPZ-online 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Saldering risico-opslag - -0,35 -0,15 -0,15 -0,15 - - - -

Compensatie verhoging BTW 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
OBG 3,37 3,37 3,26 3,14 3,14 3,13 3,13 3,13 3,13 
AGZ + OBG 7,68 7,33 7,22 7,24 7,24 7.32 7,32 7.32 7,32 
« PZJ 4-19 8.77 8.77 8,77 8,65 8,53 8,02 
•DDJGZ 0,99 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 
•PZJ 0-4+) 10,77 10,70 10,15 10,21 10,20 9,51 
Extra contactmoment 14-15-16-j 0,13 
Maatwerk JGZ 0-4, ICTO-4 jr, prenatale 
zorg, effect BKK 2015 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,70 
PZJ totaal 23,15 23.17 22,62 22,69 22,43 21,31 21,10 21,10 21,10 
Totaal exclusief index 30,83 30,50 29,84 29,93 29,67 28,63 28,42 28,42 28,42 

Loon- en prijscompensatie JGZ 0-4 0,21 0,42 
Loon- en prijscompensatie 0,26 0,64 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 
Totaal BPI 30,83 30,50 30,31 30,99 30,73 29,69 29,48 29,48 29,48 
BPI vergelijking t.o.v. 2009 16,45 16,10 15,99 15,89 15,77 15,56 15,56 15,56 15,56 
+) Naderhand heeft nog een correctie naar kindprijs plaatsgevonden. Deze 
Deze bedraagt voor 2014 €0,08 per inwoner. 

bedroeg voor 2013 € 0,04 per i nwoner. +) Naderhand heeft nog een correctie naar kindprijs plaatsgevonden. Deze 
Deze bedraagt voor 2014 €0,08 per inwoner. 

! ! 
Midden Holland 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
AGZ 4,00 4,00 3,80 3,80 3,80 3,74 3,74 3,74 3,74 
Lijkschouw en HV-online 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0.31 0,31 0,31 
BOPZ-online 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Compensatie verhoging BTW 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
OBG 3,56 3,58 3,40 3,22 3,22 3,13 3,13 3,13 3,13 
AGZ+ 086 ' 7,87 7,89 ' 7,51 ' 7,47 r 7,47 7,32 7,32 7,32 ' 7,32 
* PZJ 4-19 11,13 11,18 11,18 8,50 8,50 8,02 
* DDJ incl incl incl incl ine 1,08 
* PZJ 0-4 14,11 14,17 14,17 14,47 14,47 9,51 
Extra contactmoment 14-15-16-j 0,13 - -

Maatwerk JGZ 0-4, ICT 0-4 jr, prenatale 
zorg, effect BKK 2015 2,70 
PZJ totaal 25,24 25,35 ' 25,35 23,10 22,97 21,31 21,10 21,10 21,10 
Totaal exclusief index 33,11 33,24 32,86 30,57 30,44 28,63 28,42 28,42 28,42 

Loon- en prijscompensatie JGZ 0-4 0,27 0,55 
Loon- en prijscompensatie 0,30 0,64 1,19 1,06 1,06 1,06 1,06 
Totaal BPI exclusief huisv. JGZ 33,11 33,24 33,43 31,76 31,63 29,69 29,48 29,48 29,48 
Huisvestingskosten JGZ 2,15 2,17 2,19 1,94 
Totaal BPI 35,26 35,41 35,62 33,70 31,63 29,69 29,48 29,48 29,48 
Vanaf 2015 zal er een correctie naar kindprijs plaatsvinden. 

Kanttekeningen BPI 
• De regel 'totaal exclusief index' bevat de BPI op grond van constante prijzen. De loon- en 

prijscompensatie is overigens vanaf 2014 gelijk aan die van 2013. 
• In de prognose voor de BPI vanaf 2015 is rekening gehouden met de consequenties van het 

advies van de werkgroep keuzes GGD 2015 over het basistakenpakket 2015. Zie hoofdstuk 7 van 
dit concept programma voor een uitgebreide toelichting. 

• In ZHN wordt de werkelijke bijdrage JGZ 0-4 jaar berekend d.m.v. een vereveningssystematiek. 
Dit waarborgt dat de gemeenten niet meer betalen voor de JGZ 0-4 t.g.v. het gebruiken van een 
andere verdeelsleutel in de begroting RDOG HM (BPI) dan bij de thuiszorg tot 2010 gebruikelijk 
was (rekenprijs per kind 0-4 jaar). 

• Voor vergelijkingsdoeleinden is in de ZHN-tabel de bijdrage voor de basistaken JGZ 0-4 vanaf 
2010 meegenomen (feitelijke integratie m.i.v. 2011). Daarnaast is vanaf 2010 de bijdrage voor het 
Maatwerk JGZ 0-4 meegenomen. Feitelijk wordt dit maatwerk tot en met het jaar 2014 als 
aanvullende dienst door de ZHN-gemeenten afgenomen. 



• De bijdrage huisvesting JGZ in de tabel is voor beide subregio's een benadering. In de regio ZHN 
wordt sinds jaar en dag afgerekend op basis van de werkelijke kosten per gemeente. In de regio 
MH wordt er vanaf 2014 eveneens per gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten 
per gemeente conform de afspraken uit de BC MH van 29 juni 2011. 

• De GGD verstrekt in november 2013 een (update van de) schatting van de huisvestingskosten 
per JGZ locatie voor het jaar 2014 en de opbouw van de voorschotfactuur JGZ huisvesting per 
gemeente voor het jaar 2014. 

• Er bestaat een verschil in de toerekening van ICT-kosten per CB-locatie aan gemeenten tussen 
de beide subregio's. In ZHN wordt een vast bedrag per locatie gefactureerd. In MH is deze 
bijdrage opgenomen in de BPI JGZ 0-4 jaar. 

• In de tabel is de bijdrage voor de pilot voor het extra contactmoment adolescenten ad circa € 0,13 
voor 2013 opgenomen. 

• In de tabel is de compensatie voor de verhoging van het hoge BTW-tarief ad € 0,04 per inwoner 
vanaf 2013 opgenomen. 

• In 2009 zijn de producten Verslavingspreventie en Steunpunt Huiselijk Geweld opgenomen in het 
basistakenpakket. Deze producten werden (en worden) betaald door centrumgemeente Leiden 
vanuit de Doeluitkeringen Vrouwenopvang (SHG) en Maatschappelijke Opvang en 
Verslavingspreventie. De overhead over deze producten werd vanaf 2009 betaald vanuit de BPI. 
Overigens ging het totale door gemeenten op te brengen bedrag aan overhead niet omhoog. 
Doordat deze producten waren opgenomen in het basistakenpakket, werd het totale bedrag aan 
overhead nu verdeeld over meer producten in het basistakenpakket. Dat betekende dat andere 
producten wat minder meebetaalden aan de overhead. 
Nu de producten SHG en verslavingspreventie weer aanvullende dienst worden (de RDOG heeft 
besloten alleen taken in het basistakenpakket op te nemen die vanuit de BPI worden betaald), 
moet de totale door gemeenten op te brengen overhead weer verdeeld worden over minder 
producten. De gemeenten gaan in totaal niet meer betalen, maar de BPI wordt over minder 
producten verdeeld, waardoor de BPI van de alsdan resterende producten per product stijgt. 

Daarmee zijn de belangrijkste contouren van de begroting 2014 weergegeven. De formele opdracht 
tot het opstellen van de begroting is door het AB gegeven in de vergadering van 27 maart 2013, nadat 
het conceptprogramma 2014 is vastgesteld. 

Regionalisering GGD en takenpakket JGZ per 2015 
Opdracht aan de GGD is om een voorstel aan het AB te doen om vanaf 2015 alle producten op 
regionale schaal te organiseren, met één BPI voor alle gemeenten, met mogelijkheden voor 
aansluiting bij relevante subregionale netwerken en initiatieven en met de mogelijkheid om 
subregionaal of lokaal maatwerk te bieden. 
In het concept programma RDOG HM 2013 is een opsomming opgenomen van de aandachtspunten 
voor de werkzaamheden van de GGD in de komende jaren. De vraagstukken die aan de orde zijn, 
zijn de volgende 

1. De status van het product Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen dat nu een basistaak 
RDOG is in de regio ZHN en niet op deze wijze wordt aangeboden in de regio MH. 

2. Afspraken m.b.t. het maatwerk JGZ 0-4 jaar. In de regio MH is het maatwerk JGZ 0-4 jaar een 
basistaak RDOG, en in de regio ZHN wordt subsidie aangevraagd per gemeente voor diverse 
aanvullende diensten. Een tiental van deze aanvullende diensten vormen samen het 
maatwerk JGZ 0-4 jaar. . 

3. De wijze waarop de wettelijke taak prenatale zorg / voorlichting vorm wordt gegeven 
4. Verschillende administratieve verschillen; 

a. de verdeelsleutel voor doorbelasting van de uitvoeringskosten JGZ 
b. de manier waarop de ICT kosten worden verdeeld 
c. verschillen binnen de regio ZHN tussen de voormalige ActiVite gemeenten en de 

voormalige WMV-gemeenten. 

Om dit voor te bereiden is een werkgroep keuzes takenpakket GGD 2013-1015 ingericht om een 
advies uit te brengen aan het AB RDOG HM. Deze notitie schetst een viertal voorstellen van de 
werkgroep m.b.t. deze keuzes. Het resultaat is een compleet scenario voor het takenpakket 
Jeugdgezondheidszorg in Hollands Midden vanaf 2015. 
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Toelichting werkwijze werkgroep 
De werkgroep is gestart met een analyse van het bestaande pakket van de beide subregio's en de 
bestaande verschillen. Hierbij is in de eerste bijeenkomsten nadrukkelijk gekeken naar de verschillen 
in financiële systematiek, de methodiek van kostprijsberekening van de producten en verschillen in de 
verdeling van activiteiten over de producten met vergelijkbare omschrijving. 
Tijdens besprekingen is duidelijk geworden dat het uitsluitend focussen op de financieel 
administratieve aspecten niet leidt tot een heldere aanpak. Het vergt te veel informatie over de 
organisatorische context om alle bestaande keuzes te kunnen verklaren. Bovendien wordt voorbij 
gegaan aan de inhoudelijke kant. 
Daarom is als invalshoek genomen de positionering van de JGZ als publieke dienst binnen het CJG. 
Het CJG krijgt in de transitie van de Jeugdzorg een cruciale rol toebedeeld. De JGZ is een 
kernpartner van het CJG en de regie van gemeenten over het CJG loopt voor een groot deel via de 
JGZ. 
Vervolgens heeft de werkgroep vijf uitgangspunten geformuleerd om het eindresultaat aan te toetsen . 
Eerst is een voorstel uitgewerkt voor de drie inhoudelijke keuzes en tot slot is gekeken naar de 
administratieve vragen. 

De gehanteerde uitgangspunten 
Het pakket borgt dat de JGZ doet wat minimaal nodig is voor de jeugdigen in HM. 

• Het pakket draagt bij aan de hoofddoelstelling van de publieke zorg voor de jeugd: alle 
kinderen in beeld en (op) tijd voor elk kind, zodat elk kind zich gezond en veilig kan 
ontwikkelen, op kan groeien en naar vermogen kan meedoen in de samenleving. 

• Wettelijke taken zijn basistaak RDOG. Er wordt aangesloten bij opvattingen van de Inspectie 
voor de gezondheidszorg bij interpretatie van de regelgeving. 

• Er is niet geanticipeerd op toekomstige wijzigingen in regelgeving. De kans is groot dat de 
regelgeving verandert, bijvoorbeeld ten gevolge van het onderzoek van de Commissie de 
Winter die het basistakenpakket van de JGZ evalueert of andere ontwikkelingen. Dergelijke 
wijzigingen in regelgeving worden opgepakt via afzonderlijke voorstellen aan het AB vanuit de 
GGD HM. 

Het pakket past binnen de CJG visie van beide subregio's. 
• De JGZ is kernpartner binnen het CJG en werkt nauw samen met 1 e lijnszorg: huisartsen, 

specialisten, (para) medici, etc. en 2/3 e lijns jeugd en (geestelijke) gezondheidszorg. 
• Het pakket ondersteunt de eigen kracht van jeugdigen en ouders en versterkt de sociale 

netwerken in de directe leefomgeving. 

Het zorginnovatietraject JGZ wordt versterkt. 
• Opdracht aan de GGD HM is om het takenpakket te flexibiliseren. De inzet op standaard 

contactmomenten voor alle jongeren verschuift deels naar stevigere inzet voor de categorie 
jeugdigen met o.a. een gezondheidsachterstand die net wat meer behoefte heeft aan 
(opvoedings)ondersteuning, begeleiding en advies. 

De afgesproken bezuinigingsopdracht voor de GGD blijft overeind. 
• De bezuinigingen zoals afgesproken in beide subregio's voor de periode 2013-2017 worden 

gerealiseerd. 

Administratief zo eenvoudig mogelijk 
• indien mogelijk wordt in de beslissing meegewogen het verminderen van administratieve 

handelingen voor GGD en gemeenten. 

Her resultaat is helder en toekomstgericht 
• de huidige praktijk kent uiteenlopende oorzaken die in de huidige situatie vaak niet meer 

spelen, of minder gewicht kennen. De opdracht aan de werkgroep biedt de kans om oude 
ingesleten patronen te doorbreken. Uitgangspunt is daarom een duurzame, toekomstgericht 
en conceptueel helder voorstel waarmee gemeenten en GGD een stap maken in de 
voorbereiding op de toekomstige ontwikkelingen. 

Kosten regio ZHN vertrekpunt voor scenario 2015 
Het is van belang om helder te definiëren vanuit welk productenpakket per 2015 wordt gestart. De 
werkgroep kiest ervoor om het scenario op te bouwen vanuit het productenpakket van subregio ZHN 
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en de bijbehorende kostprijs. Dit, omdat de BPI in ZHN het laagste is en de verwachting is dat het 
starten met de laagste kostprijs het makkelijker maakt om aan de opdracht en de reeds afgesproken 
bezuinigingsopdracht te voldoen. 
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Samenvatting advies ambtelijke werkgroep 
Voor een uitgebreide versie van het advies wordt verwezen naa 
ingebracht is in het AB RDOG HM in december 2012. Ondersta, 
van de adviezen. 
Tabel 7.2 samenvatting keuzes in advies werkgroep 

r de notitie van de werkgroep zoals 
ande tabel bevat een samenvatting 

Keuze Inhoudelijke consequenties Financiële consequenties 
A Het nieuwe JGZ pakket wordt 

opgebouwd vanuit het basispakket 
van de regio met optisch de laagste 
BPI in 2013, cq 
het basistakenpakket JGZ ZHN 

Divers, zie ook stap b,c,d ZHN: geen 
MH : een daling van de BPI per 
2015 

B Het bestaande verschil in ZHN in 
kindvergoeding tussen de voormalige 
Valent regio en de ActiVite regio 
vervalt. Er wordt gerekend met de 
laagste van beiden. 

Uniformering van de 
planningssystematiek 

Bezuiniging van €55.000 voor de 
gemeenten in de regio van Marente 
/ Valent 

C Basiszorgcoördinatie Kwetsbare 
kinderen (BKK) als basistaak RDOG 
wordt uitgebreid naar de regio MH 

BKK wordt een basist 
RDOG voor de gehele 
HM 
ZHN : evaluatie besta 
BKK en harmonisatie 
BKK in MH 
Voor MH wordt een 
implementatietraject 
uitgewerkt. 

aak 
i regio 

ande 
met 

ZHN; Geen 
MH implementatie schendt 
bezuinigingsafspraken niet te 

omdat BPI van BKK lager is. 
Regionalisering leidt tot een 
efficiencyslag van 10 % t.o.v. de 
huidige bijdrage in ZHN 
(€ 0,09) 

D Gemeente Leiden stopt aanvullende 
subsidie BKK per 2015. Het tekort 
dat hierdoor ontstaat wordt verdeeld 
over de gemeenten.in heel HM 

Geen Het wegvallen van de subsidie 
vanuit de gemeente Leiden leidt tot 
een nadeel ad €0,17 per inwoner 

E Een deel van het maatwerk JGZ 
jaar wordt basistaak RDOG voor 
gehele regio HM 

0-4 
de 

Voorstel is om de volgende 
activiteiten onderdeel te laten zijn 
van de nieuwe 
Basistaak maatwerk JGZ 0-4 jaar 

stevig ouderschap (plus), 
bemoeizorg en 
non-bereik 
zorg coördinatie 1 gezin 1 
plan 
integrale vroeghulp 

- ZAT 

ZHN: een deel van het pakket 
waarvoor nu subsidie wordt 
toegekend wordt bekostigd als 
basistaak GGD. 

MH: maatwerk JGZ 0-4 jaar is in 
2013 al een basistaak RDOG. Er 
vindt een accentverschuiving plaats 
in het bestaande pakket. Ruimte 
hiervoor ontstaat door stap A) 

F Prenatale zorg en voorlichting w 
een basistaak RDOG. 

ordt De activiteiten in het kader 
prenatale zorg worden basistaak 
RDOG. 

Dit resulteert voor stevig 
ouderschap prenataal in 
doorgaande lijn van zorg voor de 
hele leeftijdsperiode - 9 maanden 
tot 19 jaar. 

ZHN: een deel van het pakket 
waarvoor nu jaarlijks subsidie wordt 
toegekend wordt basistaak. De 
omvang van de taak in ZHN neemt 
toe. 
MH: prenatale zorg is al een 
basistaak RDOG. De taak krimpt 
licht. 

G De kosten JGZ 0-4 jaar worden 
verdeeld door middel van een 
bijdrage per kind 0-4 jaar. De overige 
kosten worden verdeeld d.m.v. een 
BPI 

ZHN - beperkt 
MH - een herverdeeleffect. 
Zie de bijlage voor een berekening 
of raming van de bedragen per 
gemeente 

H De automatiseringskosten JGZ 0-4 
en de kosten voor het digitaal dossier 
JGZ worden opgenomen in de 
bijdrage JGZ" in plaats van apart 
afgerekend. 

Belangrijkste argument hiervoor is 
dat de kosten redelijk 
samenhangen met het aantal 
medewerkers en dat de huidige 
splitsing kosten JGZ 0-4 en JGZ 
4-19 kunstmatig uitpakt.. 

Een herverdeeleffect m.b.t. de ICT 
kosten in ZHN. Zie bijlage. 
MH: een gering voordeel. 
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Ontwikkeling financiën JGZ 2013-2015 bij het voorgestelde scenario 
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de financiële consequenties van het voorgestelde 
scenario gepresenteerd op basis van de cijfers 2013. 
Daarnaast zijn bezuinigingsafspraken gemaakt voor de periode 2014 -2016.. Deze zullen volgens 
afspraak worden doorgevoerd. 
Onderstaande tabel geeft een impressie van de kosten per 2015. De cijfers in de tabel houden geen 
rekening met eventuele indexatie van de RDOG begroting. 

Tabel 6.2 Vertaling voorstel naar een kostprijs voor het pakket Jeugdgezondheidszorg per 
2015 
Hollands Midden 
Bijdrage 2013 

Nieuwe pakket 
prijspeil 2013 

Bezuiniging 
2014 

Bezuiniging 
2015 

Schatting 2015 

JGZ 0-4 €239,55 per kind 0-4 - 6%/-€14,37 €225,18 p kind 0-4 

Maatwerk JGZ €38,73 per kind 0-4 10% zit al in 
voorstel 

€38,73 per kind 0-4 

Prenatale Zorg €6,96 per kind 0-4 €6,96 per kind 0-4 

Subtotaal JGZ 0-4 €285,24 per kind 04 - €270,87 p kind 0-4 

Omgerekend naar gemiddelde BPI 
2013 = 33998 kinderen 0-4 in HM 
2013 = 763712 inwoners in HM 

€12,70 €12,06 bij 
ongewijzigd 

kindertal t.o.v. 2013 

JGZ 4-19 10,09 -0,12 6% /- €0,60 €9,37 
Opvangen wegvallen subsidie BKK 
vanuit gem Leiden na 
efficiencyslag 10% 

+ 0,08 na 10 
% taakstelling 

0,08 

ICT kosten JGZ niet meer 
verrekend via locaties 

€0,55 - 0,55 

Subtotaal JGZ 4-19 10,69 €10,00 
Totaal PZJ nieuwe opzet 
(Gemiddelde BPI) 

€23,39 € 22,06 

Bezuiniging 2015 betreft efficiencyvoordelen regionaal werken voor zover dat betrekking heeft op PZJ + 5% 
'vrijvallende' bezuiniging PZJ 
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Bijlage 1 Geïntegreerd overzicht aanvullende diensten 

Onderstaande lijst is opgesteld op basis van het aanbod 2013, 
Vanwege het verschil in breedte van de opdracht van de gemeenten, worden sommige producten in 
de subregio Zuid-Holland Noord als aanvullende dienst gezien, I 
onderdeel van het basistakenpakket worden beschouwd. 
Ook kan het voorkomen dat de omvang van enkele projecten in 
apart worden vermeld, maar dat de vergelijkbare activiteiten in c 
geadministreerd onder "overige projecten". 

erwijl ze in Midden-Holland als 

één subregio zodanig is dat deze 
e andere subrregio zijn 

Aanvullende diensten GGD HM 
Preventieve logopedie 
Diensten voor centra voor jeuc d en gezin (coördinatoren, baliemedewerkers en afhandeling telefonie) 
CJG opvoedbureau (ZHN) 
CJG cursusbureau (ZHN) 
Maatwerk JGZ 0-4 (ZHN; in M H is dit een basistaak) 
Prenatale zorg (ZHN; in MH is dit een basistaak) 
Projecten PZJ 

Reizigersvaccinaties 
Groepsvaccinaties 
Forensische geneeskunde 
Sociaal Medische Advisering 
Medisch adviseurschappen 
Besmettingsaccidenten 
Projecten AGZ 

Steunpunt huiselijk geweld 
Verslavingspreventie 
Monitor OGGZ 
Hara Gezondheidsbevordering en OGGZ (ZHN) 
Wijkgericht gezondheidsbeleid Project Leiden Noord gezond en wel (ZHN) 
Verslavingspreventie Katwijk (ZHN) 
Digitale sociale kaart (ZHN) 
Projecten OBG 
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Raming van baten en lasten 

Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg 
kort weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting, 
alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting. 

Meerjarenbegroting programma Openbare Gezondheidszorg (x€ 1.000) 

Omschrijving mm. Bedrag w a m 
Reali
satie 
2012 

2013 na 
wijziging 

2014 2015 2016 2017 

, , . „ p 

Salaris/ sociale lasten 26.467 24.208 22.970 22.945 21.831 21.557 

Tijdelijk personeel 1.778 1.957 H l l . 8 2 6 1.776, ! 1-776 1.776; 
> i = ^ ...—.I 

Overige personeelslasten 1.121 1.179 1.657 1.607 1.607 1.607 

Kapitaallasten H t l . 4 4 2 — 1.683 1.604! 1.589! 1.574; 1.559 ] 

Huisvesting 2.077 2.695 2.640 2.640 2.640 2.640 

Organisatiekosten 5.091 1 4.397 4.055 ; 4.085 4.085 4.085 

Materiaal 474 460 460 460 460 460 
Diverse kosten H E .510 632 j B K 316 B W 
Correcties/ nacalculaties -13 - - . V ' . - T ' 

Voorzieningen j j j j B I B B B M M M 4 1 ! 299 ; 253, 208 MM 140 I B B K 3 ^ ! 

Totaal lasten 40.088 37.510] 35.781 34.860 .34.113 33.824 

Bijdrage gemeenten BPI 23.168 23.561 22.480 22.822 . 22.611 j 22.611 

Bijdrage gemeenten overig 7.648 9.225 8.723 7.538 6.952 6.663 
Bijdragen Riik.TOaSBBMSj WÊ 509. - j I b h B h B h S f l B B l B E i f l B B B 
Bijdrage derden « B B B M 5.385 ffl!_4.694 4.500 4.500 4.500 i 4.500 
Incidentele baten en lasten 46 - - -

I 
Totaal baten 36.756 37.480 35.703 34.860 34.113 33.824 

MWÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ WÉÈÊË 
Resultaat voor bestemming . 3.332 -30 -78 0 0 0 

w . .1 
Storting reserves 

Onttrekking reserves 3.130 

452 

482 78 0 0 0 

Resultaat na bestemming 1) . 202 0 0 0 0 0 

1) Het negatieve resultaat 2012 is voornamelijk veroorzaakt door inhaalslagen PZJ, kosten 
flexibilisering, pilots contactmomenten 14-15-16 jarigen, Niet gecompenseerde loonkosten 
(stijging werkgeversdeel pensioenpremie) en extra kosten verbetering telefonie-infrastructuur; 

2) De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector RAV (2014: € 95.000,-). Deze 
lasten zijn in het programma Ambulancezorg opgenomen. Ook de doorbelasting aan de sector 
GHOR (2014: € 165.000,-) is hier niet opgenomen, maar bij het programma Veiligheid en zorg. 
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Samenvatting programmaplan 2014 RDOG Hollands Midden 

(Bedragen x € 1.000,-) 

Realisatie 2012 

Programma 

Veiligheid en zorg 

Ambulancezorg 

Openbare 
Gezondheidszorg 

Totaal 

Resultaat voor 
bestemming 

Begroting 201 
wijziging 

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Begroting 2014 

M H flSflRBB flB^HSfll H ^ H f l i I 

783 1.783 0 1.766 1.766 

ImÊÊÊÊ 

0 1.728 1.728 

22.058 22.058! 0 23.629 23.629 0 23.158 23.158 

36.756 40.088 -3.332 37.480 37.510 

60.597 63.929 - 3.332 62.875 62.905 

30 35.703 35.781 

30 60.589 60.667 

78 

Mutatie reserves 
Veiligheid en Zorg *) 

Mutatie reserves 
Ambulancezorg *) 

Mutatie reserves 
Openbare 
gezondheidszorg *) 

Saldo programma
plan 

IWWBWBB 8MB8BBMBI WfflBMWB WE$£'*^&$% fflÊË>8$8F& 8B9SBBBW flWMBSBB WHÊÊÊÊÊÊÊ $~''""" 
M P B B H • • • m m BBmPMi I H I M I • • • • 
3.676 546 3.130 482 452 

*) Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de 
paragraaf Uiteenzetting/toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de 
reserves met bijbehorend overzicht. 
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Verplichte paragrafen 

Algemeen 
Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de 
RDOG Hollands Midden. 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de 
(bestemmings)reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. Ook zijn de 
deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG 
Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen tijde beschikt over 
voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. In deze 
paragraaf worden ook de risico's in beeld gebracht. En de afdekking van deze risico's. In het 
onderdeel 'Financiële positie' worden de stand en verloop van de reserves en voorzieningen 
geschetst. 

(Afdekking) risico's 
RDOG-breed 
RisicoManagementSysteem 
In het kader van de actualisering van de Nota reserves en voorzieningen 2012-2013 zal in 2013 een 
RisicoManagementSysteem (RMS) worden opgezet. Dit RMS zal, na een inventarisatie de risico's 
kwantificeren binnen nog te bepalen bandbreedtes. 
Structurele kosten investeringen 
De implementatie van het ICT-beleidsplan, waarvan verbetering van de ICT-infrastructuur, inclusief 
telefonie (Voice over IP) een belangrijk onderdeel is, is in 2012 zijn afgerond. Dit betekent een 
belangrijke kwalitatieve verbeterslag. Ook zal de efficiency van de primaire processen verbeteren. De 
structurele kosten van de implementatie hiervan zijn opgenomen in deze begroting. Voor 2013 en 
2014 zullen naar verwachting alleen vervangingsinvesteringen worden gedaan. 

Sector GHOR 
N.v.t.. 

Sector RAV 
Reserve Aanvaardbare Kosten 
De Reserve Aanvaardbare Kosten had bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 een omvang van € 
2.500.000, dit is 12% van de omzet. Deze reserve kan ingezet worden indien blijkt dat bij de invoering 
van de nieuwe bekostigingssystematiek het budget lager uitvalt dan begroot. 

Krapte arbeidsmarkt 
De ambulancezorg heeft te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor 
verpleegkundigen. Als deze trend zich voortzet zal het steeds moeilijker worden vacatures voor 
verpleegkundigen op te vullen. 
De RAV participeert in de opleiding van de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH), door het verlenen 
van stages. De HBO-opleiding BMH leidt mensen op tot ambulancezorgverlener of hulpverlener 
spoedeisende hulp (acute hulpverlening) of anesthesiehulpverlener (interventie hulpverlening). De 
opleiding is toegankelijk voor schoolverlaters met HAVO/ VWO (voorkeur profielen natuur/ 
gezondheid/ techniek) of MBO 4 gezondheidszorg. De opleiding moet in de toekomst een oplossing 
bieden voor het tekort aan verpleegkundigen. 

Sector GGD 
regionaal 
Forensische geneeskunde 
Evenals in voorgaande jaren wordt er één contract met de Politie gesloten. Het contract voor 2013 is 
onlangs getekend. De ontwikkelingen rond de Nationale Politie vormen mogelijk een risico voor de 
continuering van dit product vanaf 2014 en volgende jaren. Het niet continueren van dit contract zal 
formatieve consequenties voor beide subregio's hebben. 
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Subreaio Midden Holland 
Frictiekosten preventieve logopedie. 
Het AB heeft besloten de frictiekosten vast te stellen op 70 % van de feitelijke frictiekosten a 
€ 1.357.543 = € 950.280,-, naar rato van het inwonertal in rekening te brengen bij gemeenten die in 
zijn geheel uittreden, aflopend en uitgesmeerd over de jaren 2013, 2014 en 2015. Bij gedeeltelijke 
uittreding worden afhankelijk van de pakketkeuze lagere frictiekosten in rekening gebracht. Op basis 
van de opgaven van de betreffende gemeenten wordt hiervoor in de jaren 2013, 2014 en 2015 in 
totaal € 334.000,- in rekening gebracht. Vooralsnog wordt dit bedrag voldoende geacht om de 
ontstane frictiekosten hiermee te bestrijden. Daarnaast zal in de periode 2012 t/m 2015 de reserve 
aanvullende diensten Midden Holland zodanig worden aangevuld dat frictiekosten welke na 1-1-2016 
ontstaan daaruit kunnen worden bestreden. 

Subreqio Midden Holland en Zuid-Holland Noord 
Wachtgeldrisico 
De bestemmingsreserve Aanvullende diensten dekt het wachtgeldrisico en het risico van nog niet 
gerealiseerde afspraken met gemeenten ter zake van aanvullende diensten af. 

Onderhoud kapitaalgoederen 
Wagenpark 
De RAV Hollands Midden beschikt over een wagenpark van ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. 
De lasten die hiermee gemoeid zijn, worden verantwoord onder de post 'Kosten ambulances'. 
Materieel wordt centraal ingekocht. Ten behoeve'van het onderhouden van de ambulances is een 
meerjarige overeenkomst met een leverancier afgesloten waar al het onderhoud is ondergebracht. 
Met ingang van 2014 worden deze contracten opgezegd. Er zal dan afgerekend worden op basis van 
de werkelijke kosten. Verwacht wordt dat hiermee de kwaliteit omhoog gaat tegen lagere kosten. 

Huisvesting 
De sector RAV heeft de realisatie van de nieuwe centrale huisvesting in Leiden begin 2013 afgerond. 
De RDOG Hollands Midden heeft twee panden in eigendom ten behoeve van de sector RAV. Dit 
betreft de gebouwen aan de Vorkweg in Alphen aan den Rijn en aan de Oude 's Schravendijkseweg 
in Katwijk. De panden dateren uit 2002 respectievelijk 1996. Voor deze gebouwen is een 
meerjarenonderhoudsplan aanwezig. De noodzakelijke onderhoudsmaatregelen worden conform de 
NZa-voorschriften gedekt uit de reguliere budgetten. 
In het kader van het nieuwe huisvestingsplan is de verkoop van de standplaats in Katwijk per 31 
december 2013 reeds overeengekomen. Enige ontbindende voorwaarde hierbij is de wijziging van het 
bestemmingsplan voor dit pand. 
In 2013 wordt herinrichting of verplaatsing van de standplaats Alphen nader onderzocht. Deze kosten 
zijn in de begroting 2014 nog niet meegenomen. 

Sector GGD 
In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden aangekocht. De vorige eigenaar heeft geen 
meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. De GGD Zuid-Holland Noord heeft in 2004 een dergelijk 
onderhoudsplan laten opstellen. Op basis daarvan is de jaarlijkse storting in de Voorziening 
onderhoud gebouw. Het gebouw is inmiddels overgedragen aan de RDOG Hollands Midden. In 2006 
is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. In 2010 is een volgende actualisering uitgevoerd. 
Het MJOP 2010 wordt in 2013 opnieuw geactualiseerd. Daarbij zullen de jaarlijkse onderhoudskosten 
worden overgebracht naar de exploitatie en niet meer deel uitmaken van de jaarlijkse storting in de 
Voorziening onderhoud gebouw. Per saldo is het effect op de begroting van de RDOG HM nihil. 

Financieringsparagraaf 

Algemeen 
Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is de RDOG Hollands Midden in 
de begroting en jaarrekening een financieringsparagraaf op te nemen. Ook het BBV schrijft een 
degelijke paragraaf voor. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden een 
Treasurystatuut 2010-2013 RDOG HM op 1 juli 2009 vastgesteld. Het Treasurystatuut 2010-2013 
RDOG HM regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen 
en verstrekken van geldleningen. Derhalve zijn de onderdelen rentevisie, kredietrisico, koersrisico en 
intern liquiditeitsrisicobeheer niet opgenomen. 
In 2013 zal een geactualiseerd Treasurystatuut 2014-2017 door het Algemeen Bestuur worden 
vastgesteld. 
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In- en externe ontwikkelingen 
Het jaar 2013 en volgende jaren staan in het teken van bezuinigingen. Alle drie programma's hebben 
hier mee te maken. De Directie zal hiertoe maatregelen treffen teneinde een sluitende exploitatie te 
verkrijgen. 

Risicobeheer 
De RDOG Hollands Midden beschikt over een Algemene reserve en bestemmingsreserves om 
schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van aanvullende diensten te kunnen opvangen. 
Daarnaast zijn de deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke 
regeling RDOG Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen 
tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen 
voldoen. 

Prognose van de kasgeldlimiet 2014 (bedragen x € 1.000) 
Omschrijving 1 e kwartaal 2014 2 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2014 4 e kwartaal 2014 
Vlottende korte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
schuld (1) 
Vlottende middelen 
(2) 
Maand 1 0 0 0 0 
Maand 2 0 0 0 0 
Maand 3 0 0 0 0 
Gemiddeld saldo (1 - 0 0 0 0 
2) 
+ = schuld 
- = overschot 
Kasgeldlimiet (4) 4.975 4.975 4.975 4.975 
Ruimte onder de 
kasgeldlimiet 
(4-3) 4.975 4.975 4.975 4.975 

De kasgeldlimiet hangt af van een bij ministeriele regeling vastgesteld percentage en het 
begrotingstotaal en wordt als volgt berekend: percentage maal begrotingstotaal (= totaal lasten) 
gedeeld door 100= 8,2 maal € 60.667.000,-:100= (afgerond op duizend euro) € 4.975.000,-. 

Renterisico 
Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan een jaar. Derhalve wordt in de begroting geen rekening 
gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. De rentebaten op de rentedragende 
rekening-courant worden op de hulpkostenplaats Beheer algemeen verantwoord. Daarnaast is er, ter 
financiering van het aangekochte pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden een 20-jarige lineaire 
lening aangetrokken, welke gedurende de gehele looptijd een rentepercentage heeft van 4,35 %. De 
financiering van de sector RAV geschiedt door de zorgverzekeraars. In 2011 zijn er voor de nieuwe 
huisvesting van de sector RAV in Leiden en Gouda twee 50-jarige leningen van respectievelijk € 2,0 
miljoen en € 4,0 miljoen met een rentevaste periode van 25 jaar afgesloten. De rentepercentages 
bedragen respectievelijk 5,25 % en 4,95. Vervolgens is in 2012 een aanvullende 49,5-jarige lening 
afgesloten van € 1,4 miljoen. De rentekosten van deze leningen en eventuele rentekosten voor 
debetstanden op de rekeningen-courant worden door de zorgverzekeraars vergoed. Op grond van 
vorenstaande mag worden geconcludeerd dat de RDOG Hollands Midden niet of nauwelijks 
renterisico loopt. 

Financiering (=wijze van bekostiging/ wijze waarop bijdragen van deelnemers worden 
verkregen) 
Sector GHOR 
De kosten van de uitvoering van de GHOR-taken worden in rekening gebracht bij de Veiligheidsregio 
Hollands Midden. 
Sector RAV 
De kosten van de ambulancezorg worden gedekt door de zorgverzekeraars. 
Sector GGD 
De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door 
de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonertal. De 
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deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting. 
Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de 
deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsreserves. 
De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen 
Bestuur vastgestelde tarieven. 

De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. 

Leningenportefeuille 
De RDOG Hollands Midden bestaat uit de, in 2003 aangetrokken 20-jarige lening voor de aankoop 
van het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden, de 40-jarige lening in verband met de liquidatie van 
de Ambulancedienst Rijn en Venen B.V. van de sector RAV. Daarnaast zijn er voor de nieuwe 
huisvesting van de sector RAV in Leiden en Gouda twee 50-jarige leningen van respectievelijk € 2,0 
miljoen, € 4,0 miljoen en 49,5-jarige lening ad € 1,4 miljoen met een rentevaste periode van 25 jaar. 
In de loop van 2013 kan een 2-jarige lening van circa € 1,0 miljoen worden aangetrokken ter 
financiering van de integratie JGZ 0-4-jarigen in de subregio ZHN. In 2014 zullen, naar verwachting 
geen langlopende leningen worden aangetrokken. 
Relatiebeheer 
De geldstromen van de sector RAV worden niet vermengd met de geldstromen van de GGD-sectoren 
AGZ, OBG, PZJ en de sector GHOR om te voorkomen dat de bekostiging van de sector RAV door de 
zorgverzekeraars ter discussie wordt gesteld. 

Derivaten 

Derivaten zullen in het geactualiseerde Treasurystatuut 2014-2017 niet zijn toegestaan. 

Kasbeheer 
Door stelselmatige facturering en betaling van af te nemen diensten en salarissen zal de gemiddelde 
liquiditeit van de GGD-groep plus de sector GHOR gedurende het begrotingsjaar 2014 schommelen 
rond € 2,0 miljoen. De liquide middelen staan op een rentedragende rekening-courant bij de 
huisbankier. Overtollige middelen worden op twee dagelijks opvraagbare spaarrekeningen 
geparkeerd. Deze bankier heeft de hoogste rating. De middelen op de rekening-courant zijn uiteraard 
dagelijks opvraagbaar. Daartegenover staat een kredietfaciliteit van de sector RAV. De gemiddelde 
benutting daarvan zal circa € 2 miljoen bedragen. Derhalve bedraagt het saldo liquide middelen van 
de gehele RDOG Hollands Midden circa nihil. 

Een en ander zal wijzigen bij invoering van het verplichte schatkistbankieren. 

Ontwikkelingen in de financiële organisatie en informatievoorziening 
Per 1 januari 2011 is ook de Jeugdgezondheidszorg in de subregio Zuid-Holland Noord in de sector 
PZJ geïntegreerd. In beide subregio's van deze sector is een verdere geografische opsplitsing 
doorgevoerd. Hierdoor zijn ook de personeels-, salaris- en financiële administratie en de 
managementrapportages voor 2012 opnieuw opgezet teneinde het management de benodigde 
sturingsinformatie te verstrekken en het Algemeen en Dagelijks Bestuur tijdig te voorzien van 
informatie over het (financiële) reilen en zeilen van de organisatie. In 2013 zal een verdere verfijning 
plaatsvinden van de informatievoorziening binnen een totaalconcept voor de verbetering van de 
bedrijfsvoering. Hiervoor is het project Kubus van start gegaan. 
(Financiële) bedrijfsvoering 

Met ingang van 2013 zijn alle medewerkers van de RDOG HM in algemene dienst aangesteld. 

Automatisering 
In het kade van het project Kubus ter verbetering van de efficiency van de bedrijfsviering zullen 
handmatige processen de komende jaren stapsgewijze worden geautomatiseerd. Financiële administratie 

Planning- en controlcyclus 
In de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden wordt bepaald dat het Algemeen 
Bestuur stelselmatig wordt geïnformeerd over het (financiële) reilen en zeilen van de RDOG Hollands 
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Midden. In de huidige beleidscyclus wordt rekening gehouden met de informatiebehoefte van het 
management, de Bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur van de RDOG HM over de 
((sub)regionale resultaten van de) sectoren AGZ, OBG en PZJ van de GGD-groep, de 
informatiebehoefte van het management van het GHOR-bureau en het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden voor de sector GHOR en de op te leveren informatie aan het 
management en de NZa over de sector RAV. 
In 2013 zal een geactualiseerde Financiële verordening 2014-2017 door het Algemeenbestuur 
worden vastgesteld. 

Rechtmatigheid van het financiële beheer 
In de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden wordt een adequate administratieve 
organisatie en interne controle voorgeschreven. 
De accountant dient op grond van de Controleverordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden, en het 
bijbehorende programma van eisen accountantscontrole het bestaan en de werking daarvan te 
toetsen. In 2011 zijn de, mede in het kader van het kwaliteitsbeleid in 2010 opgestelde beschrijvingen 
van de procedures rond het financieel beheer, het ICT-beheer en personeelsbeheer van de RDOG 
Hollands Midden verder uitgewerkt. Daarnaast is het Uitvoeringsplan Interne Controle 2012-2013 
RDOG HM op 17 november 2011 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. De werkzaamheden in dit 
kader zullen in 2012 en volgende jaren worden geïntensiveerd. Ook wordt de bijlage bij het 
Normenkader 2010-2013 RDOG HM regelmatig geactualiseerd. 
In 2013 zullen een geactualiseerde Financiële verordening 2014-2017, een geactualiseerde 
Controleverordening 2014-2017 en het bijbehorende programma van eisen accountantscontrole, 
alsmede het geactualiseerde Normenkader 2014-2017, inclusief bijlage door het Algemeen Bestuur 
worden vastgesteld. 
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Financiële begroting 



Financiële begroting RDOG Hollands Midden 

Bedragen x € 1.000,-
Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen constante prijzen. 

i-y-p'- 'Z\WZ€ZZ';t'Z;-/Z~:Z Reali 2013 na 2014 2015 2016 2017 
satie wijziging 
2012 

" T R " ' ^ B B H B B I B f l B f l i B B H K B B I l l l E ! 
Salaris/ sociale lasten 
Idem, overgangsregeling FLO ! 
Tijdelijk personeel 

37.301 
9 189 

37.469 
9 034 

36.437 
1 R7fi 1 

35.962 
1.876 • 

35.298 
1.876 

35.024 
1.876 

Salaris/ sociale lasten 
Idem, overgangsregeling FLO ! 
Tijdelijk personeel 

Z. 1 oz. 
3.315 2.484 

1 .KJ I \J ( 

2.776 2.726 2.726 2.726 
Overige personeelslasten 3.018 2.163 2.621 2.571 2.571} 2.571 ; 

Kapitaallasten 
Huisvesting J B B B B B 
Organisatiekosten 

3.291 3.680 
3.335 

3.892 
3.769 ; 

3.877 
3.769 

3.862 
3.769] 

3.847 
3.769 

Kapitaallasten 
Huisvesting J B B B B B 
Organisatiekosten 7.677 7.231 6.976 7.006 7.006 7.006 
Materiaal 1.349; 1.116: 1.289 ; 1.289 1.289; 1.289 
Diverse kosten 1.510 632 316 - -
Correcties/ nacalculaties ™~ ' 1 "'Z ~-'\ \ ~.. . . ."] , 

Voorzieningen 1.053 761 715 670 602 602 
Doorbelastingen (MKA) 2.000; ; • p a i *| 
Totaal lasten 63.930 62.905 60.667; 59.746 58.999 58.710 

Bijdrage gemeenten (BPI) 23.168. 23.561 22.480 22.822 ; 22.661 J 22.661 
Bijdrage gemeenten overig 7.648 9.255 8.723 7.538 6.952 6.663 
Bijdrage Riik 'WmiBÊBËÊB&ËÈÊk 2.263 1.932: 1.782 1.782 1.782 1.782: 
Bijdrage derden 27.473 28.157 27.604 27.604 27.604 27.604 
Saldo ine. baten en lasten 46 ; I * l < — j i • V / - ] z 

Totaal baten ' B B B B B I 60.598 62.875; 60.589 59.746 58.999 : 58.710 

Resultaat voor bestemming - 3.332 - 3 0 ' -78 • 1 1 — a • B B 

Storting reserves ; 452 
Onttrekking reserves 3.130 482 78 - - -

: " _ ™ . ~ " : . . Ï T . " . T 7 ] " : . : ~ ] : ™ w " ~ 3 : " " n s i — 
Resultaat na bestemming -202 0 0 0 0 0 

Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht 
(bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' 
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Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters 
De financiële begrotingsuitgangspunten en parameters zijn uiteengezet in het onderdeel 
Beleidsbegroting, paragraaf 2. Opdracht in algemene zin. Daarnaast worden in paragraaf 4 de 
Uitgangspunten begroting 2014 voor het programma Openbare gezondheidszorg weergegeven. 

Uiteenzetting/ toelichting financiële positie 
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
Deze begroting is opgesteld conform de regels van Het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) en rekening houdend met het Financieel kader Gemeenschappelijke 
regelingen. De navolgende onderdelen zijn in het BBV voorgeschreven: 

Uitgangspunten begroting 2014 
Zie hiervoor de paragraaf 'Uitgangspunten begroting 2014' zoals opgenomen in het programmaplan in 
deze begroting. 

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 
De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume per de 
ultimo van het jaar betreffen voor de RDOG Hollands Midden de vakantiegelden, groot circa € 1,1 
miljoen en de niet opgenomen vakantie-uren ca . van € 1,5 miljoen, overwerk en ORT ad € 0,2 
miljoen. Deze posten zijn, conform het BBV niet in de exploitatierekening verwerkt en derhalve niet als 
verplichting of als schuld op de balans opgenomen. 

Investeringen 
De investeringen van de RDOG Hollands Midden betreffen alleen investeringen met een economisch 
nut. Verwacht wordt dat er de komende jaren geen grote uitbreidingen in apparatuur en inventaris 
benodigd zullen zijn. Wel zullen bestaande apparatuur, vervoermiddelen (ambulances) en inventaris, 
na afloop van de geplande levensduur worden vervangen. 
De structurele kosten van de verbetering van de ICT-infrastructuur zijn opgenomen in deze begroting. 
Door de verdere vertraging in implementatie van het Digitaal Dossier voor de Jeugdgezondheidszorg 
(DD JGZ) zal hierin eerst in 2012 fors worden geïnvesteerd. De incidentele en structurele kosten 
hiervan zijn opgenomen in de begrotingen van voorgaande jaren en de bijbehorende 
meerjarenramingen. 

Financiering 
Sector GHOR 
De kosten van de uitvoering van de GHOR-taken worden in rekening gebracht bij de Veiligheidsregio 
Hollands Midden. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide 
middelen. 
Sector RAV 
De kosten van de ambulancezorg worden (vrijwel volledig) gedekt door de zorgverzekeraars. De 
financiering van de geplande vervanging van een aantal ambulances is geregeld via een 
kredietfaciliteit bij de huisbankier van de sector RAV. De financiering van de nieuwe huisvesting van 
de sector RAV in Leiden en Gouda is geschied door het aantrekken van twee 50-jarige geldleningen 
van respectievelijk € 2,0 miljoen en € 4,0 miljoen. Deze looptijd stemt overeen met de, door de NZa 
voorgeschreven afschrijvingstermijn. 
Sector GGD 
De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door 
de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonertal. De 
deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting. 
Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de 
deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsreserves. 
De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen 
Bestuur vastgestelde tarieven. 
De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. De 
financiering van het, in 2003 aangekochte gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden geschiedt 
door een 20-jarige lineaire lening van € 6.400.000,-, met een rentepercentage van 4,35 %. Deze rente 
staat gedurende de gehele looptijd vast. Daarnaast kan er in 2012 een 3-jarige lening worden 
aangetrokken voor de financiering van de implementatiekosten JGZ 0-4-jarigen in beide subregio's. 
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Financiële positie 
De financiële positie kan worden weergegeven aan de hand van het volgende overzicht en geeft 
inzicht in de financieringsstructuur van de RDOG HM. 

Financiële positie (bedragen x € 1.000,-) 

Sector GHOR Sector RAV Sector GGD Totaal 

Investering 

MVA 

- Gebouwen - i 10.910 6.013 16,923 

- Bedrijfsmiddelen 59 3.519 1.643 5.221 

Financiële activa 1.291 . 1.291 

Deelnemingen 
• 

Totaal vaste activa 59 14.429 i 8.947 23.435 

Financiering 
- Opgenomen leningen - 11.755 3.520 15.275 

- Reserves - ; ; ^ i B B B f U I S 9 H B 9 1.994; 1.994 

-Voorzieningen - 2.665 1.129 3.794 

Totaal vaste 
Financieringsmiddelen • B I 14.420 l 6.643 21.063 

Financieringssaldo - 59 - 9 - 2.304 - 2.372 

(-) tekort; (+) overschot . : 

1) Inclusief bestemming (negatief) resultaat saldo programmarekening 2012 en onttrekking aan 
reserve Aanvullende diensten ZHN ter zake van de integratiekosten JGZ 0-4 ZHN; 

2) Betreft enerzijds activering van de nieuwbouw van de centrale vestiging te Leiden en de 
vestiging Gouda van de sector RAV ad circa € 7,8 miljoen, waartegenover in 2011 twee 
50-jarige leningen van in totaal € 6,0 miljoen zijn opgenomen. Voor extra faciliteiten van de 
nieuwbouw van de sector RAV te Leiden is in 2012 een aanvullende lening, groot € 1,4 miljoen 
afgesloten. Daarnaast betreft het een kredietfaciliteit van maximaal € 4,0 miljoen en de lening 
i.v.m. de liquidatie van de Ambulancedienst Rijn en Venen B.V van € 355.000,-.; 

3) Betreft de 20-jarige lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden ad 
€ 3.520.000,-. Daarnaast kan in 2013 een 2-jarige lening, groot circa € 1,0 miljoen worden 
opgenomen voor de financiering van de integratiekosten JGZ 0-4 in de subregio ZHN. 

Materiële vaste activa (MVA) 
In de investeringen zijn de investeringen tot en met 2012 begrepen. Volgens het BBV worden de 
materiële vaste activa onderscheiden naar investeringen met een economisch nut en investeringen in 
de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut als ze 
verhandelbaar zijn en/ of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Bij de RDOG HM is door 
het karakter van de activiteiten sprake van investeringen met een economisch nut. 

De materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de economische levensduur, waarbij de 
lineaire afschrijvingsmethode wordt gehanteerd. Op 1 juli 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de 
RDOG Hollands Midden de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden vastgesteld. 
Een geactualiseerde Financiële verordening 2014-2017 zal in 2013 door het Algemeen Bestuur 
worden vastgesteld. 

De Algemene reserve van de GHOR Hollands Midden en de voorziening niet bestede Rijksbijdragen 
bij de GHOR Hollands Midden zijn op grond van de Liquidatie gemeenschappelijke regelingen 
Regionale Brandweer Hollands-Midden, GHOR Hollands Midden en CPA Hollands-Midden per de 
opheffing van de GHOR Hollands Midden overgedragen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling 
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (thans Veiligheidsregio Hollands Midden) daar de 
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bepaling van het beleid en dus de bestemming van de reserves 
Bestuur van die regeling berust. 

en voorzieningen bij het Algemeen 

Stand en verloop van de reserves 
Het Algemeen Bestuur heeft op 7 december 2011 de geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen 
2012-2013 RDOG HM vastgesteld. 
Een geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 zal in december 2013 door het 
Algemeen Bestuur worden vastgesteld. 

De Algemene reserves van de GGD-sectoren zijn bedoeld om fluctuaties in het basispakket op te 
vangen. 

De bestemmingsreserve ter egalisatie tarieven van, zowel de GGD MH als die van de GGD ZHN, te 
weten de reserves Aanvullende diensten MH, respectievelijk ZHN is ingesteld om fluctuaties in deze 
taken op te vangen, alsmede om de doorlopende personeelskosten (wachtgelden) bij sterke terugloop 
van de activiteiten te betalen. 

In de, op 30 maart 2011 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Projectagenda regionaal werken 
2015 is aangegeven dat er per 1 januari 2017 geen verschillen meer zijn in de vermogenspositie 
tussen beide (dan vroegere) subregio's. 

Het verloop van de reserves is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel. 
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Stand en verloop van de voorzieningen 
Het Algemeen Bestuur heeft op 7 december 2011 de geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen 
2012-2013 RDOG HM vastgesteld. 

Een geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 zal in december 2013 door het Algemeen 
Bestuur worden vastgesteld. 

De voorziening Personele kosten GGD MH betreft de kosten van het sociaal plan in verband met de integratie 
van de JGZ 0-4 in deze subregio. De vrijval van deze voorziening loopt tot in 2013. 
De voorziening Personele kosten GGD ZHN betreft de geraamde kosten bij deelname aan de 

levensloopregeling per 1 januari 2013 op basis van de uitgesproken intenties hiervoor. De geraamde bedragen 
hiervoor zullen in de loop van 2013 worden overgemaakt naar de beheerders van de daarvoor opgezette 
fondsen/ rekeningen. Daarnaast betreft het de kosten van het sociaal plan in verband met de integratie van de 
JGZ 0-4 in deze subregio. De vrijval van deze voorziening loopt tot in 2014. 
De voorziening onderhoud gebouw GGD ZHN betreft het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden. Het 
hiervoor opgestelde meerjarenonderhoudsplan 2006 is in 2010 geactualiseerd. Op basis hiervan is de storting 
in de voorziening gebouw voor dit pand bepaald. De benodigde jaarlijkse storting is op basis daarvan gelijk 
gebleven. Dit meerjarenonderhoudsplan zal in 2013 worden geactualiseerd. 
De voorziening onderhoud JGZ-centra wordt gevoed door stortingen van de gemeente Leiden en is bedoeld 
voor het onderhoud van de Leidse JGZ-centra. Het saldo per de ultimo 2013 wordt toereikend geacht om 
noodzakelijk onderhoud 2014 in deze JGZ-centra te verrichten. 

De RAK mag op grond van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit alleen worden gebruikt voor 
egalisatie van exploitatieverschillen van de sector RAV. Het is niet toegestaan exploitatieverschillen als 
resultaat te beschouwen. Evenmin mag de RAK niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere 
doeleinden. 

Het verloop van de voorzieningen is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel. 
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Overzichten 

Gemeentelijke bijdrage: programma Openbare Gezondheidszorg 

Verevening gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 subregio Zuid-Holland Noord 

Meerjarenbegrotingprogramma Ambulancezorg lopende prijzen 

Financiële begroting RDOG Hollands Midden lopende prijzen 

Saldo financieringsfunctie 

Activastaat 2014 

Producten RDOG Hollands Midden 

Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe 



Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg 

Subregio Midden Holland rj'T 

gemeente Aantal GGD GGD Totale bijdrage 
inwoners Regionaal Subregionaal 

1)2) 
Bergambacht « M M H B K 9.908 43.595 M 269.795 313.390 
Bodegraven-Reeuwijk 32.834 144.470 894.070 1.038.539 

Gouda J H H H H H H i """"" 71.235 313.434 H f 1.951.391 2.264.825 
Nederlek 13.992 61.565 381.002 442.567 
Ouderkerk 8.049 35.416 j j j j f 219.174 254.590 
Schoonhoven 11.814 51.892 321.695 373.677 
Vlist 9.773 43.001 266.119 I B E 309.120 
Waddinxveen 25.280 111.232 688.374 

• 1 1.107.526 
799.606 

1.286.487 Zuidpias 40.673 178.961 
688.374 

• 1 1.107.526 
799.606 

1.286.487 
Afronding 
Totaal 223.558 

*• -Afronding 
Totaal 223.558 963.655 • H 6.099.146 7.082.802 
Bijdrage per inwoner 4,40 27,23 31,63 

1) 

2) 
3) 

De inspecties kindercentra worden op basis van specifieke gegevens afgerekend. De 
gegevens daarvoor komen begin 2013 beschikbaar; 
Exclusief huisvesting JGZ 0-4; 
Inclusief € 11.662 ten behoeve van de entgemeenschap; 

Subregio Zuid-Holland Noord 
gemeente Aantal 

inwoners 
GGD 

Regionaal 
GGD 

Subregionaal 
1)2) 

Totale 
bijdrage 

Alphen aan den Rijn 3) P P 106.558118 46£ ,.855 2.611.358 3.080.213 
Hillegom 20.831 91 .656 495.359 587.015 
Kaag en Braassem j j j f 2 5 . 7 3 7 ] f l | 11c 1.243 589.100 E B T 702.343 

Katwijk 62.476 27* L894 1.621.025 1.895.919 

Leiden WÊÊÊW 118.748 522 ,491 | H f 2.772.704 3.295.196 
Leiderdorp 26.706 117 '.506 605.625 723.131 
Lisse ' | 22.511 99.048 | | | 527.668 626.716 
Nieuwkoop 26.974 118.686 615.123 733.809 
Noordwijk 25.517 112.275 579.553 691.828 
Noordwijkerhout 15.648 68.851 345.042 413.863 
Oegstgeest 22.788 100.267 530.069 630.336 
Teylingen 35.686 157.018 844.978 1.001.997 
Voorschoten 24.310 106.964 592.936 l i t 699.900 
Zoeterwoude 8.171 35.952 179.365 215.318 

Afronding mal . -1 , ... ... J.l. ... . 
Totaal 542.661 2.38/ '.708 12.929.906 15.297.614 
Bijdrage per inwoner 4,40 23,79 28,19 

1) 

2) 
3) 

De inspecties kindercentra worden op basis van specifieke gegevens afgerekend. De 
gegevens daarvoor komen begin 2013 beschikbaar; 
Inclusief verevening JGZ 0-4. Exclusief automatisering en huisvestingskosten JGZ 0-4; 
Inclusief Boskoop en Rijnwoude. 
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Meerjarenbegroting programma Ambulancezorg 

(bedragen x € 1.000,-) 

Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen lopende prijzen 

Omschrijving Bedrag 
Reali
satie 
2012 

2013 na 
wijzi
ging 

201 4 2015 2016 2017 

—mmmi — • — i 

Salarissen/ sociale lasten 9.966 12.450 12.1 374 12.921 13.174 13.432 
Idem, overgangsregeling FLO 2.182 2.034 1.876 1.913 1.950 1.988 
Tijdelijk personeel 1.178 61 494 504 514 524 
Overige personeelslasten 1.880 WBË 950 WBË 931 941 • E 959 WÈ 978 
Kapitaallasten 1.826 1.971 2.262 2.269 2.278 2.286 
Huisvesting 1.139 H l 626 1.115 1.153 1.192 1.231 
Organisatiekosten 2.108 2.424 2.520 2.608 2.688 2.770 
Materiaal • É f f 867 • Ü 651 S É ' 8 2 4 840 B K 856 H É 873 
Diverse kosten - - -

Dotatie voorzieningen B i 912 É É T 462 i WË 162 462 P K . 462 WÊ. 462 
Doorbelastingen (MKA) 2.000 t m 
Totaal lasten 1) 22.058 23.629 23.158 23.611 24.073 24.544 

Bijdrage gemeenten & 9 H H 9 IZ.1'.. zz -
Bijdrage Rijk 1.753 1.932 1.782 1.817 1.853 1.889 
Bijdrage derden 20.305 21.697 21.376 21.794 22.220 22.655 
Totaal baten 1) 22.058 23.629 23. 158 23. 611 24.073 24.544 

Resultaat voor bestemming M M M o l 0 0 • • E l r r . . o ; 
Storting/ onttrekking reserves 0 0 0 0 o 0 
Resultaat na bestemming 0 SHE] SBEEKS1 o 
3) De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector GHOR (2014: € 249.000,-) en 

GGD-sectoren (2014: € 35.000,-). Deze lasten zijn respectievelijk in het programma Veiligheid 
en Zorg en het programma Openbare Gezondheidszorg opgenomen. 

4) Betreft tot en met het jaar 2013 de kassiersfunctie t.b.v. de Meldkamer Ambulancezorg. Onder 
de baten is hetzelfde bedrag hiervoor opgenomen. In de programmajaarverslag wordt deze 
post niet opgenomen. Ook de daar tegenover staande baten worden daarin niet 
meegenomen. 
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Financië le begrot ing R D O G Hollands Midden 

(Bedragen x € 1.000,-) 
Deze meerjarenbegroting is opgenomen tegen lopende prijzen voor het programma Ambulancezorg. 
De programma's Veiligheid en zorg en Openbare gezondheidszorg zijn tegen constante prijzen 
opgenomen. 

Omschrijving Bedrag . 3 
I Reali 2013 na 2014 2015 2016 2017 

satie 
2012 

wijziging 

i . . . . . . ! j : ; i „ L . . . . ' J i ; ^ , _ 1 
Salaris/ sociale lasten 37.301 37.469 36.437 36.209 35.798 35.782 
Idem, overgangsregeling FLO 2.181 i 2.034 1.876 1.913 1.950 ; 1.988 , 
Tijdelijk personeel 3.315 2.484 2.776 2.736 2.746 2.756 
Overige personeelslasten 3.018! 2.163 2.621 • 2.581 ; 2.599 2.618 
Kapitaallasten 3.291 3.680 3.892 3.884 3.878 3.871 
Huisvesting 3.234' 3.335' 3.769 3.807: 3.846 3.885 
Organisatiekosten 7.677 7.231 6.976 7.904 7.174 7.256 
Materiaal SM-349. ' : : 1.116 1.289 1.305 / 1.321 . 1.338 
Diverse kosten 1.510 632 316 - ,Z:rZH -
Correcties/nacalculaties - ' - -
Voorzieningen 1.053 761 715 670 602 602 
Doorbelastingen (MKA) 2.000 " Z.'rl H B H 9 :z::z::-i: z r r - i 

Totaal lasten 63.929 62.905 60.667 60.199 59.914 60.096 

Bijdrage gemeenten BPI 23.168 23.561 22.480 22.822 j 22.661 . 22.661 
Bijdrage gemeenten overig 7.648 9.255 8.723 7.538 6.952 6.663 
Bijdrage Rijk 2.262 1.932 1.782 1.817 1.853 1.889 
Bijdrage derden 27.473 28.157 27.604 28.022 28.448 28.883 
Saldo ine. baten en lasten 46 -)' H H H B - I 

HMHoNMNHMflaM 
- i ' -

Totaal baten 60.597 62.875 60.589 60.199 59.914 60.096 

Resultaat voor bestemming ; -3.332 - 3 o ; -78 0 0 0 

Storting reserves 404 452 ; 0 o 0 o 
Onttrekking reserves 3.535 482 78 0 0 0 

. . . . L . . . . 1 . 1 1 !.:.....: 
Resultaat na bestemming -202 0 0 0 0 0 

Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht 
(bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' 
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Saldo financieringsfunctie 

2013 2014 2015 2016 

Lasten 
Afschrijving RAV 1.466.000 1.1 372.000 1 874.000 1.883.000 
Afschrijving GHOR 26.000 26.000 26.000 26.000 
Afschrijving GGD-sectoren 1.007.000 1.501.000 1 501.000 1.501.000 

Totaal afschrijvingen 2.499.000 3.399.000 3 401.000 3.410.000 

Rente langlopend RAV 295.000 | : 355.000 350.000 344.000 
Rente langlopend GHOR 
Rente langlopend GGD-sectore sn 140.000 125.000 110.000 95.000 

Totaal rente langlopende leningen 435.000 480.000 460.000 439.000 

Rentekosten rekening -courant RAV 210.000 35.000 45.000 51.000 
Rentekosten rekening -courant GHOR - - - -
Rentekosten rekening -courant GGD-sectoren 3.000 3.000 3.000 3.000 

Totaal rentekosten rekening-courant 213.000 38.000 48.000 54.000 

Totaal lasten 3.147.000 3.917.000 3 909.000 3.903.000 

Baten 
Doorberekende afschrijvingen aan RAV 1.466.000 u 372.000 1 874.000 1.883.000 
Doorberekende afschrijvingen < aan GHOR 26.000 26.000 26.000 26.000 
Doorberekende afschrijvingen aan GGD-sectoren 1.007.000 1.! 501.000 1 501.000 1.501.000 

Totaal doorb erekende afschrijvingen 2.499.000 3.399.000 3 401.000 3.410.000 

Doorberekend saldo rente aan RAV 505.000 390.000 395.000 395.000 
Doorberekend saldo rente aan GHOR - - - -
Doorberekend saldo rente aan GGD-sectoren 118.000 03.000 88.000 73.000 

Totaal doorberekende rente 623.000 193.000 483.000 468.000 

Ontvangen rente RAV - - -
Ontvangen rente GHOR • - - -
Ontvangen rente GGD-sectorer 25.000 25.000 25.000 25.000 

Totaal ontvangen rente 25.000 25.000 25.000 25.000 

Totaal baten 3.147.000 3. 517.000 3 909.000 3.903.000 

Saldo financieringsfunctie - - -



Activastaat en investeringsstaat 

Naam activagroep Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde 
1-1-2013 2013 2013 31-12-2013 2014 2014 31-12-2014 

Gebouwen 4.839.000 159.300 4.679.700 159.300 4.520.400 
Verbouwingen 1.256.000 - 95.000 1.161.000 95.000 1.066.000 

Totaal ge touwen 6.095.000 - 254.300 5.840.700 - 254300 5.586.400 
Infrastructuur 59.000 6.500 50.000 15.500 114.000 50.000 79.500 
Hardware 235.000 79.000 230.000 84.000 522.000 230.000 376.000 
Telecommunicatie-apparatuur 302.000 3.500 145.000 160.500 260.000 145.000 275.500 
Software 546.000 410.000 435.000 521.000 611.000 435.000 697.000 

Totaal automatisering 1.142.000 499.000 860.000 78f.000 1.507.000 860.000 f.428.000 
Machines, app. en installaties 343.000 319.700 185.000 477.700 16.000 185.000 308.700 

Totaal machines, app. En installaties 343.000 319.700 f85.000 477.700 16.000 f85.000 308.700 
Vervoermiddelen 21.000 3.000 5.000 19.000 5.000 14.000 

Totaal vervoermiddelen 21.000 3.000 5.000 19.000 - 5.000 14.000 
Overige materiele vaste activa 43.000 23.800 25.000 41.800 45.000 25.000 61.800 
Kantoorinventaris 334.000 250.000 175.000 409.000 229.000 1 «i.COO 463.000 

Totaal overige materiële vaste activa 377000 273800 200000 450800 274000 200000 524800 
Totaal 7.978.000 1.095.500 1.504.300 7.569.200 1.797.000 1.504.300 7.861.900 
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Producten RDOG Hollands Midden 

Programma Veiligheid en Zorg 
Regionale taken 

Advisering proactie en preventie 
Operationele planvorminc 3 

Opleiden, trainen en oefenen 
Materieel 

Paraatheid GHOR-functie s 
Operationele inzet 

Programma Ambulancezorg 
Regionale taken 

Spoedeisende ambulancezorgverleningen 
Ambulancezorg A2-urgentie 

Ambulanceritten op aanvraag 



Programma Openbare Gezondheidszorg 

Regionale taken 
Infectieziektebestrijding 

SOA/ sense 
Tuberculosebestrijding (T.B.C.) 

Medische Milieukunde 
Technische hygiënezorg 

Lijkschouw 
GGD Rampen Opvang Plan (GROP) 

BOPZ online 
Huisverbod online 

Regionale Aanvullende diensten 
Forensische geneeskunde 

Sociaal Medische Advisering 
Medisch adviseurschappen 

Reizigersadvisering 
Besmettingsaccidenten 

Groepsvaccinaties 
Overige producten AGZ 

Subregio Zuid-Holland Noord 
Subregionale taken ZHN Aanvullende diensten ZHN 
Sector OBG Sector OBG 

OGGZ preventie en beleid Monitor Openbare Geestelijke gezondheidszorg 
Meldpunt Zorg en overlast Hara Gezondheidsbevordering en OGGZ 
Epidemiologie: groepsgerichte monitoring Wijkgericht Gezondheidsbeleid Leiden Gezond 

en Wel 
Gezondheidsbevordering 18 plus Steunpunt Huiselijk geweld 
Informatie- en documentatie Verslavingspreventie 
Advisering lokaal gezondheidsbeleid Digitale publieksinformatie 

Verslavingspreventie Katwijk 
Overige producten OBG 

Sector PZJ Sector PZJ 

Prenatale voorlichting en zorg Maatwerk JGZ 0-4 
JGZ contactmomenten 0-19 jaar Opvoedbureau 
Rijksvaccinatieprogramma 0-19 Preventieve logopedische zorg 
JGZ Extra zorg/ risicokinderen Diensten voor Centra Jeugd en Gezin 
JGZ Gezondheidsbevordering en 
opvoedingsondersteuning jeugd 

Tripple P niveau 3 

JGZ Zorgcoördinatie Beheer Jeugdmatch 
JGZ Gezondheidsbedreigingen Inspectie Kinderopvang (uitvoering) 
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) Overige producten PZJ 
Inspectie Kinderopvang (coördinatie) 
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Prog ramma Openbare Gezondheidszorg, vervolg 

Subregio Midden Hollani 1 
Subregionale taken MH Aanvullende diensten MH 
Sector OBG Sector OB S 

OGGZ preventie en beleid Steunpunt Huiselijk geweld 
Meldpunt Zorg en overlast Verslavingspreventie 
Epidemiologie: groepsgerichte monitoring Overige producten OBG 
Gezondheidsbevordering 18-plus 
Informatie en documentatie, 
Advisering lokaal gezondheidsbeleid 

Sector PZJ Sector PZ. / 

Prenatale voorlichting en zorg Preventieve logopedische zorg 
JGZ Contactmomenten 0-19 Curatieve ogopedische zorg 
Rijksvaccinatieprogramma 0-19 Diensten voor Centra Jeugd en Gezin 
JGZ Extra zorg/ risicokinderen Beheer Jeugdmatch 
JGZ Gezondheidsbevordering en 
opvoedingsondersteuning jeugd 

Inspectie Kinderopvang (uitvoering) 

JGZ Zorgcoördinatie Overige producten PZ J 
JGZ Gezondheidsbedreigingen 
Preventieve logopedische zorg (taal-
spraakscreening) 
Inspectie kinderopvang (coördinatie) 



Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe 

Functie 120: Brandweer en rampenbestrijding 

Sector GHOR 
Programma Veiligheid en Zorg 

Schakel veiligheidsketen Product 
Schakel veiligheidsketen Proactie en Preventie Advisering risicobeheersing 

Schakel veiligheidsketen Preparatie Zorgcontinuïteit, informatiemanagement en 
planvorming 
Opleiden, trainen en oefenen 
Materieel 
Paraatheid GHOR-functies 

Schakel veiligheidsketen Repressie Operationele inzet 

Programma Openbare gezondheidszorg 
Sector AGZ van de GGD-qroeo 
Schakel veiligheidsketen Preparatie GGD Rampen Opvang Plan (GROP) 

Functie 140: Openbare orde en veiligheid 

Programma Openbare gezondheidszorg 
Sector AGZ van de GGD-groep 
Lijkschouw 
BOPZ-online 

Sector OBG van de GGD-groep 
Huisverbod-online 
Steunpunt Huiselijk Geweld 

Functie 711: Ambulancevervoer 

Sector RAV 

De activiteiten van de RAV, zijnde Spoedeisende ambulancezorgverleningen, Ambulancezorg 
A2-urgentie en Ambulanceritten op aanvraag zijn administratief niet onderverdeeld in producten. 
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Functies 714 (Openbare gezondheidszorg) en 715 (Jeugdgezondheidszorg) 
P rogramma Openbare gezondheidszorg 

Regionale taken 
Functie 714 Functie 715 

Regionale taken 

Sector AGZ 
Infectieziektebestrijding 
SOA/ sense 
Tuberculosebestrijding (T.B.C. ) 
Medische Milieukunde 
Technische hygiënezorg 

Regionale aanvullende dienste n 
Forensische geneeskunde 
Sociaal Medische Advisering 
Medisch adviseurschappen 
Reizigersadvisering 
Besmettingsaccidenten 
Groepsvaccinaties 
Projecten AGZ 

subregionale taken ZHN 

Sector OBG Sector PZJ 

OGGZ preventie en beleid Prenatale voorlichting en zorg 
Meldpunt Zorg en overlast JGZ contactmomenten 0-19 jaar 
Epidemiologie: groepsgerichte monitoring Rijksvaccinatieprogram ma 0-19 
Gezondheidsbevordering 18-p us JGZ Extra zorg/ risicokinderen 
Informatie- en documentatie JGZ Gezondheidsbevordering en 

opvoedingsondersteuning jeugd 
Advisering lokaal gezondheidsbeleid JGZ Zorgcoördinatie 

JGZ Gezondheidsbedreigingen 
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) 
Inspectie Kinderopvanc (coördinatie) 

Functie 714 Functie 715 

Aanvullende diensten ZHh i 
Sector OBG Sector PZJ 

Monitor Openbare Geestelijke gezondheidszorg Maatwerk JGZ 0-4 
Hara Gezondheidsbevordering en OGGZ Opvoedbureau 
Wijkgericht Gezondheidsbeleic 
en Wel 

Leiden Gezond Preventieve logopedische zorg 

Steunpunt Huiselijk geweld Diensten voor Centra J eugd en Gezin 
Verslavingspreventie Tripple P niveau 3 
Digitale publieksinformatie (die itale sociale kaart) Beheer Jeugdmatch 
Verslavingspreventie Katwijk Inspectie Kinderopvang (uitvoering) 
Overige producten OBG Overige producten PZ. 
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Programma Openbare gezondheidszorg, vervolg 

subregionale taken MH 

Functie 714 Functie 715 
Sector OBG Sector PZJ 

OGGZ preventie en beleid Prenatale voorlichting en zorg 
Meldpunt Zorg en overlast JGZ Contactmomenten 0-19 
Epidemiologie: groepsgerichte monitoring Rijksvaccinatieprogramma 0-19 
Gezondheidsbevordering 18 plus JGZ Extra zorg/ risicokinderen 
Informatie en documentatie JGZ Gezondheidsbevordering en 

opvoedingsondersteuning jeugd 
Advisering lokaal gezondheidsbeleid JGZ Zorgcoördinatie 

JGZ Gezondheidsbedreigingen 
Preventieve logopedische zorg (taal-
spraakscreening) 
Inspectie kinderopvang (coördinatie) 

Aanvullende diensten MH 

Steunpunt Huiselijk geweld Preventieve logopedische zorg 
Verslavingspreventie Curatieve logopedische zorg 
Overige producten OBG Diensten voor Centra Jeugd en Gezin 

Beheer Jeugdmatch 
Inspectie Kinderopvang (uitvoering) 
Overige producten PZJ 
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Verdelingsprincipe 
Sector GHOR 
De producten van de sector GHOR zijn verdeeld naar de schakels in de veiligheidsketen en projecten. 
Alle producten en projecten vallen onder de functie 120, Brandweer en rampenbestrijding. 
Sector RAV 
De taken van de sector RAV vallen geheel onder functie 711, Ambulancezorg. 
Sectoren AGZ, OBG en PZJ van de GGD-groep 
De producten van deze sectoren zijn verdeeld op basis van de activiteiten, zoals voorgeschreven in de 
Wet Publieke Gezondheidszorg, evenals de daarmee samenhangend activiteiten voor aanvullende 
diensten, behoudens de basistaak Lijkschouw en de aanvullende diensten BOPZ-online en Huisverbod 
online, welke zijn ondergebracht bij de functie 140, Openbare Orde en Veiligheid. 
De activiteiten Openbare gezondheidszorg vallen onder functie 714. De activiteiten 
Jeugdgezondheidszorg met alle daarmee samenhangende activiteiten zijn onder functie 715 
opgenomen. 



Vaststelling 

VOLGT 



Bijlagen 

Sectorbegroting 2014 RAV Hollands Midden, programma Ambulancezorg 
tb.v. NZa en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt 
integraal onderdeel uit van de begroting 2014 van de RDOG Hollands Midden 
en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook 
deze sectorbegroting. 

Verklarende woordenlijsten 



Sectorbegroting 2014 

RAV Hollands Midden 

Programma 
Ambulancezorg 
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V o o r w o o r d 

Algemeen 
Voor u ligt de sectorbegroting 2014 van de RAV Hollands Midden. 
De sectorbegroting is gebaseerd op de productieafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars 
maart 2013, conform de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Financiering 
De kosten van het programma Ambulancezorg worden door de zorgverzekeraars conform de 
voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Er wordt geen bijdrage per inwoner 
in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. 

Missie 
De missie van de RAV Hollands Midden luidt: 
"De RAV Hollands Midden biedt verantwoorde ambulancezorg, uniform, zichtbaar en 
toonaangevend, t.b.v. de regio Hollands Midden". 

Visie 
De visie van de RAV Hollands Midden luidt: 
De RAV 
- zorgt voor een optimale spreiding van de standplaatsen; 
- draagt zorg voor een optimale paraatheid t.b.v. spoedeisende ambulancezorg; 
- zorgt voor een optimale afstemming tussen vraag naar en beschikbaarheid van ambulancezorg; 
- draagt vanuit haar positie bij aan versterking van de zorgketen binnen de Regio Hollands Midden; 
- optimaliseert haar samenwerking met de partners in de veiligheidsregio; 
- rust haar personeel toe met kennis en middelen, om optimaal te kunnen functioneren; 
- zet HRM instrumenten in om de talenten van de medewerkers te ontplooien; 
- gaat effectief en efficiënt om met de beschikbare middelen; 
- zet de beschikbare financiële middelen maximaal in voor ambulancezorg; 
- innoveert het product en proces van ambulancezorg en ontwikkelt nieuwe diensten; 
- draagt zorg voor een optimale positionering van de RAV binnen de RDOG; 
- participeert actief in de keten van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; 
- treedt actief op bij schaalvergroting om de positie van de patiënt in onze regio te borgen; 
- is zichtbaar in de regio door maatschappelijk betrokken te zijn; 
- levert een bijdrage aan specifieke projecten van charitatieve instellingen; 

Het motto van de RAV luidt: 
"Goede ambulancezorg redt mensenlevens, daar spannen wij ons voor in!" 



T o e l i c h t i n g o p d i v e r s e p o s t e n i n d e b e g r o t i n g 

Personeelskosten staf -en steunfuncties 
Voor de staf en steunfuncties is uitgegaan van de werkelijke bezetting in 2013. 
Daarnaast zijn opgevoerd de personeelskosten Meldkamer. 

Personeelskosten rijdend personeel inclusief F L O 
In deze begroting is rekening gehouden met het meest actuele dienstrooster 2012/2013 
voor het rijdend personeel. Tevens is rekening gehouden met de stortingen ten behoeve 
van de overgangsregeling Functioneel Leeftijds Ontslag (€ 1.800.000) inclusief de uitbetalingen 
aan medewerkers die met functioneel leeftijds ontslag zijn gegaan in de oude FLO regeling. 
Daarnaast is € 76.000 opgenomen voor het Versterkt Ouderdoms Pensioen. 

In 2014 is voor inhuur van uitzendkrachten een bedrag opgenomen groot € 400.000 

Opleidingskosten 
De kosten van de Regionaal Opleidingscoördinator, administratieve ondersteuning 
het scholingscentrum, docenten en materiaal ten behoeve van scholingsdagen 
initiële scholing alsmede e-learning voor het rijdend personeel zijn in de begroting 
opgenomen. De vervangingsdagen van de medewerkers zijn verantwoord op de post 
loonkosten rijdend personeel. 

Kosten voertuigen 
In de begroting is rekening gehouden met de btw-aanpassing van 19 naar 21% 

Kosten inventaris ambulances 
Afschrijving van medische apparatuur en navigatieapparatuur, alsmede het onderhoud 
ervan zijn onder deze post opgenomen. 

Kosten medische middelen 
De kosten van medische middelen zijn begroot op basis van het werkelijk verbruik 2012 
inclusief indexatie. 

Verbindingskosten 
Dit betreft de kosten voor het gebruik van C2000 apparatuur, 
het Automatisch Voertuig Locatie Systeem (AVLS) en Geografisch Informatie Systeem (GIS). 

Huisvestingskosten 
In deze begroting zijn opgenomen de kosten voor de hoofdstandplaatsen Leiden, Alphen 
en Gouda alsmede van de 6 verplaatsbare uitrukpunten in Hillegom, Noordwijk, Leiderdorp 
Nieuwveen, Moordrecht en Nederlek. Daarnaast is aan de voorziening groot onderhoud 
gebouwen € 462.000 toegevoegd. 

begroot van€ 142.000. 
Kantoorkosten 
Voor advieskosten, systeembeheer en accountancy is een bedrag 
Voor de personeels-en salarisadministratie is € 97.000 opgenomen. 
Voor het bedrag afschrijving kantoorinventaris alsmede hardware/software is uitgegaan 
van de staat materiële vaste activa. 



Projecten Vrije Marge Gelden 
Dit begrotingbedrag zal besteed worden op basis van in 2013 te maken afspraken 
met de zorgverzekeraars. 

Kosten Meldkamer Ambulancezorg 
Vanaf 1 januari 2013 maakt de Meldkamer Hollands Midden deel uit van de RAV Hollands Midden. 
De RAV Hollands Midden wordt belast voor kosten huisvesting en afschrijvingskosten materiële 
vaste activa. De CPA vergoeding komt ten goede aan de RAV Hollands Midden alsmede inkomsten 
als opgenomen in de NZA rekenstaat van de Meldkamer. 

Overige inkomsten 
Gelet op de transitie naar een andere structuur voor wat betreft de meldkamers zijn er 
met ingang van 1 januari 2013 geen inkomsten meer uit de inzet van verpleegkundig 
centralisten voor de LMAZ. 
Voor geleverde diensten aan de sector GHOR Hollands Midden is € 274.000 opgenomen. 
De RAD levert hiervoor: een twaalftal medewerkers t.b.v. de parate OvDG-functie, 40 medewerkers 
t.b.v. het Ambuteam, een zestal GHOR-voertuigen, deelname aan oefeningen en werkelijke 
inzet bij rampen/grootschalig optreden. 

Bijdrage F L O - kosten ministerie van VWS 
Het ministerie van VWS vergoedt voor 95% de kosten overgangsregeling FLO en kosten VOP. 
De uitbetalingen aan medewerkers die met functioneel leeftijdsontslag zijn gegaan in de 
oude regeling worden niet gecompenseerd en komen dus naast de resterende 5% kosten 
overgangsregeling FLO voor rekening van de RAD Hollands Midden. 
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3. Specificatie van de begroting van baten en lasten 2014 

Speci f ica t ie lasten 

Personeelskosten staf- en steunfuncties 

Personeelskosten rijdend personeel incl FLO 

Overige personeelskosten 

Detachering vanuit ketenpartners 

Vergoeding verblijfkosten 

kosten werving en selectie 

Kosten personeelskantine 

Arbo-zorg 

Werkkleding 

Kosten OR 

Overige personeelslasten 

ZW conforme uitkeringen 

Representatiekosten 

Deskundigheidsbevordering 

Niet reguliere scholing 

Overige scholingskosten 

Kosten voertuigen 

Afschrijving ambulances 

Afschrijving piketauto's 

Verzekering ambulances/piketauto's 

Motorrijtuigenbelasting 

Brandstofkosten 

Onderhoud ambulances en piketauto's 

Overige voertuigkosten 

Inventaris ambulances 

Afschrijving medisch inventaris 

Afschrijving navigatieapparatuur 

Onderhoud inventaris ambulances 

Medische middelen 

Aanschaf medische materialen 

Linnengoed 

Zuurstof en perslucht 

Medicijnen 

Overige 

Kosten verbindingen 

Afschrijving AVLS-GIS 

Onderhoudskosten AVLS GIS 

2.299.000 

13.029.000 

94.000 

13.000 

3.000 

41.000 

39.000 

198.000 

37.000 

27.000 

-62.000 

16.000 

450.000 

50.000 

25.000 

797.000 

70.000 

200.000 

4.000 

360.000 

375.000 

17.000 

146.000 

47.000 

76.000 

553.000 

71.000 

160.000 

25.000 

15.000 

4.000 

95.000 

2.299.000 

13.029.000 

931.000 

1.823.000 

269.000 

824.000 

99.000 



Huisvestingskosten 

Afschrijving gebouwen 

Huur gebouwen 

Huur en servicekosten Meldkamer 

OZB en verontreinigingsheffing 

Schoonmaakkosten 

Onderhoudskosten 

Huisvestingskosten nacalculeerbaar 

Overige huisvestingskosten 

Afvalverwerking 

Energie- en waterverbruik 

Kantoorkosten 

Personeels- en salarisadministratie 

Afschrijving hardware/software 

Afschrijving kantoorinventaris 

Afschrijvingskosten Meldkamer 

Onderhoud programmatuur 

Accountantskosten 

Systeembeheer 

Externe advieskosten 

Juridisch advieskosten 

Verzekeringskosten 

Kopieer- en drukwerk 

Boeken, brochures en rapporten 

Kantoorbenodigdheden 

Internetkosten 

Mobiele telefoniekosten 

Vaste telefoniekosten 

Portikosten 

Abonnementen en lidmaatschappen 

Lidmaatschappen en contributies 

HKZ Certificering 

Bankkosten 

Incassokosten 

Afhijsingskosten brandweer 

425.000 

460.000 

222.000 

19.000 

129.000 

462.000 

5.000 

36.000 

24.000 

145.000 

1.927.000 

97 000 

114 000 

49 000 

111 000 

2 000 

11 000 

291 000 

27 000 

56 000 

29 000 

46 000 

0 

57 000 

30 000 

56 000 

64 000 

3 000 

151 000 

11 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1.214.000 

128.000 

128.000 

Projecten vrije marge 359.000 

359.000 



Afschrijvingskosten debiteuren 150.000 

Rentekosten 

150.000 

390.000 

390.000 

Totaal lasten 23.442.000 

Speci f ica t ie baten 

Bijdrage zorgverzekeraars 19.288.000 

19.288.000 

Bijdrage meldkamer zorgverzekeraars 2.013.000 

2.013.000 

Overige inkomsten 

Opbrengst GHOR 

Opbrengst GGD 

Overige opbrengsten 

274.000 

35.000 

50.000 

359.000 

Bijdrage FLO kosten NZA 1.782.000 

1.782.000 

Totaal baten 23.442.000 



4. Budget volgens rekenstaat NZA 

Rekenstaat 2013 nr 2 d.d. 18 december 2012 
1,0025*1,0054 

regel 01 Loonkosten normbudget bedrag index 
loonkosten/standplaatsen (excl katwijk) 9 162.735,00 1,0079 1.476.205 NB 8 locaties 
loonkosten/ongewogen ritten 45628 92,45 1,0079 4.251.690 
loonkosten/gewogen ritten 32600 164,49 1,0079 5.404.809 
loonkosten wachtgeld/ongewogen ritten 45628 0,67 1,0079 30.813 
loonkosten atw/aantal fte atw 15,1 48.016,00 1,0079 730.779 

11.894.296 

regel 02 Loonkosten directie & administratie 
Directie/administratiekosten/ongewogen ritten 45627 20,22 1,0079 929.866 

regel 03 Loonkosten opleiding 
Loonkosten /aantal fte R O C 
Opleidingskosten Sosa/ongewogen ritten 

regel 06 Overige loonkosten 
Loonkosten niet-SOSA opleiding 
Overige loonkosten 
Verbetering spreiding en beschikbaarheid 

1,45 
45627 

65.416,00 
9,21 

22.494,00 
123.581,00 
280.023,00 

1,0079 
1,0079 

1,0079 
1,0079 

1 

95.603 
423.544 
519.147 

22.672 
124.557 
280.023 
427.252 

regel 07 Materiele kosten normbudget 
Mat kosten/aantal fte R O C 
Mat kosten/totaal aantal kilometers 
Brandstofkosten/totaal aantal kilometers 
Mat kosten/ongewogen kilometers 
totaal materiele lasten normbudget 

1,45 14.103,00 1,0079 20.611 
1426765 0,17 1,0079 240.152 
1426765 0,25 1,0774 385.832 

45628 15,66 1,0079 720.179 
1.366.774 

regel 09 Onderhoud gebouwen 
regel 10 Heffingen,belastingen,verzekeringen 
regel 11 Energiekosten 
regel 12 Kosten ambulances 
regel 13 Onderhoud medische inventaris 
regel 14 Kosten piketauto's 
regel 15 Overige materiele kosten 
totaal materiele lasten 

regel 16 Afschrijvingskosten huisvesting 
regel 17 Afschrijvingskosten inventaris 
regel 18 Afschrijvingskosten ambulances 
regel 19 Afschrijvingskosten med inventaris 
regel 20 Overige afschrijving (o.a. huur) 
regel 21 Rentekosten 
regel 22 Afschrijving dubieuze debiteuren 
totaal kapitaalslasten 

regel 23 herallocatie 
regel 25 Overige kosten 

Totaal aanvaardbare kosten 

36.992 1,0054 37.192 
15.919 1,0054 16.005 
68.809 1,0054 69.181 

230.070 1,0054 231.312 
37.922 1,0054 38.127 
51.400 1,0054 51.678 

128.619 1,0054 129.314 
569.731 572.808 

430.000 cf begroting 
49.000 cf begroting 

683.772 
369.487 
460.000 cf begroting 
390.000 cf begroting 
150.000 

2.532.259 

528.000 
518.474 

19.288.876 

NB index hanteren zoals RDOG voor 2013/2014 
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Verklarende woordenlijsten 

Verklarende woordenlijst sector RAV 

A1 -vervoer Spoedvervoer met zwaailicht en sirene 
A2-vervoer Spoedvervoer zonder zwaailicht en sirene 
AB Algemeen Bestuur 
AED Automatische Externe Defibrillator 
Ambuteam Ambulanceteam, onderdeel van de Geneeskundige Combinatie 
AVLS Automatisch Voertuig Locatie Systeem 

B-vervoer Besteld vervoer 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 
BOT Bedrijfs Opvang Team 

CPA Centrale Post Ambulancevervoer 

DB Dagelijks Bestuur 

ECG Elektro Cardiogram 
EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen 

FLO Functioneel Leeftijds Ontslag 
FPL) Flexibele Pensioen Uitkering 

GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
GHR (Wet) Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (Wet) 
GIS Geografisch Informatie Systeem 
GMK Gemeenschappelijke MeldKamer 
GMS Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem 
GR Gemeenschappelijke Regeling 
GW Gemeentewet 

HKZ Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen 
HM Hollands Midden 

LUCAS Lund University Cardiac Arrest System 
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum 

MKA Meldkamer Ambulancezorg 
MMT Mobiel Medisch Team 
MICU Mobile Intensieve Care Unit 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 

OvDG Officier van Dienst Geneeskundig 

RAK Reserve Aanvaardbare Kosten 
RAP Regionaal Ambulance Plan 



RAV Regionale Ambulance Voorziening 
RCC Regionaal Coördinatiecentrum 
RDOG HM Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 
RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris 
RPCP Regionaal Patiënten en Consumenten Platform 
RJZ Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen 

SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie; 1 team bestaat uit 8 Rode Kruis-
vrijwilligers 

SOSA Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening 
SOVAM Sectorfonds Opleidingen Voor AMbulancezorg 

USAR Urban Search And Rescue 

VNG Vereniging Nederlands Gemeenten 
VOP Versterkt Ouderdomspensioen 

VPL Wet VUT Pre-Pensioen Levensloop 
VWS 1. (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

2. Voorwaardenscheppen (rit) 

WAV Wet Ambulance Vervoer 
WAZ Wet Ambulance Zorg 
Wet BIG Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg 
WGBO Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst 

Verklarende Woordenlijst sector GGD 

AB Algemeen Bestuur 
AGZ Algemene Gezondheidszorg (sector binnen de GGD-groep vd RDOG HM) 
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk 
AOZW Ambtelijk overleg Zorg en Welzijn 

BAO Basisonderwijs 
BC Bestuurscommissie 
BOB Bevolkingsonderzoek Borstkanker 

CB Consultatiebureau 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CJG Centrum voor jeugd en gezin 
COA Centrale Opvang Asielzoekers 
CPA Centrale Post Ambulancevervoer 
Cvl Commissie voor Indicatiestelling 

DB Dagelijks bestuur 
DD JGZ Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen EKD) 
DO Directie overleg RDOG HM 
DTP Difterie, Tetanus en Polio 



FAZ Financiële en Algemene zaken (stafafdeling RDOG HM) 

GBA Gemeentelijke Basis Administratie 
GGD Gemeenschappelijke GezondheidsDienst 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
GIP GezondheidsInformatiePunt 
GVO Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding 

HIV Human Immunodeficiency Virus 
HM Hollands Midden 
HPV Humaan papillomavirus 

IZB Infectieziektebestrijding 

JGZ Jeugdgezondheidszorg (taakgebied GGD) 
JHV Jeugdhulpverlening 
JIP Jongeren Informatiepunt 
JIS Jeugdgezondheidszorg Informatiesysteem 

LCI Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 
LCR Landelijk Coördinatiepunt Reizigersadvisering 

MH Midden Holland 
MHG Milieu hygiëne en gezondheid (cluster binnen sector AGZ) 
MOA Medische Opvang Asielzoekers 
MT-GGD overleg sectormanagers GGD, directie 
NABW Nieuwe Algemene Bijstandswet 

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
O en O Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering 
OBG Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering (sector binnen de GGD-groep van de 

RDOG HM). 

PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg 
PO&C Personeel, Organisatie & communicatie (stafafdeling RDOG HM) 
PGA Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers 
PGO Preventief Gezondheidsonderzoek 
PZJ Publieke zorg voor de jeugd (sector binnen de GGD-groep van de RDOG HM) 

RAAK Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling 
RAV Regionale Ambulance dienst 
RAV Regionale AmbulanceVoorziening (Ambulancedienst + meldkamer Ambulancezorg) 
RDOG HM Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 
RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

SBBW Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker West 
SG Stuurgroep 
SMA Sociaal Medische Advisering 
SO Speciaal Onderwijs 
SBO Speciale Scholen voor Basis Onderwijs 
SOA Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 



swv Samenwerkingsverband 

vCJG Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin 
VO Voortgezet Onderwijs 
VRHM Veiligheidsregio Hollands Midden 

WG Werkgroep 
WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning 
WPG Wet publieke gezondheid 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening 
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten 

ZAT 
ZHN 

Zorg- en AdviesTeam 
Zuid-Holland Noord 


