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Geachte heer De Gouw, 
 
Op 6 februari ontvingen wij het conceptprogramma 2015 van de RDOG. Hierin schetst u op 
hoofdlijnen de inhoud van de drie programma’s van de RDOG HM. Als gemeenteraad hebben 
wij formeel de gelegenheid op de definitieve begroting 2015 te reageren. Aangezien er bij het 
presenteren van de begroting 2015 onvoldoende tijd is om effectief van gedachte te kunnen 
wisselen, reageren wij als raad doormiddel van een zienswijze alvast op het 
conceptprogramma 2015, zodat onze reactie kan worden meegenomen bij het opstellen van 
de programmabegroting 2015.  
 
Taakstelling  
In het conceptprogramma geeft u aan dat voor de huidige taakstelling voor 2015 inmiddels 
plannen zijn ontwikkeld, maar dat het bestuur verdere reductie van het primaire takenpakket 
op dit moment niet verantwoord acht. Verdere reductie van het takenpakket leidt tot 
onverantwoorde uitvoering van de taken en is volgens u mede niet mogelijk door de 
onzekerheden rond het nieuwe basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en de rol van de 
GGD in het kader van de decentralisaties. Dit heeft als gevolg dat niet kan worden voldaan 
aan het financieel kader van de bestuurlijke werkgroep ‘financieel kader gemeenschappelijke 
regelingen’. Vandaar dat in het conceptprogramma 2015 wordt uitgegaan van de reeds 
opgelegde taakstelling.  
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Wij vragen u om concrete voorstellen te doen om verdere bezuinigingen door te voeren, 
aangezien voor het jaar 2016 in het kader van de huidige taakstellingen nog bezuinigingen ter 
grootte van € 1 miljoen euro moeten worden gerealiseerd.  
 
We hopen dat er op korte termijn meer bekend is over de hierboven genoemde 
ontwikkelingen, zodat keuzes gemaakt kunnen worden over de rol en taken van de GGD. De 
korting op de algemene uitwerking van gemeenten vraagt om fundamentele keuzes van 
gemeenten, waarbij we moeten erkennen dat we op een punt kunnen belanden waarbij er ook 
keuzes gemaakt moeten worden die een maatschappelijk negatief effect kunnen hebben.  
 
Onderzoek RDOG in 2020 
We zijn content te vernemen dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de RDOG 
HM leaner en meaner en flexibeler te maken, de financiële stand van zaken transparanter te 
maken en de taken optimaal te laten aansluiten op de maatschappelijke effecten die door de 
gemeenten worden beoogd. Ook hier verwachten wij van u concrete voorstellen hoe u dit 
alles realiseert. Wij willen benadrukken dat er op basis van de onderzoeksresultaten voor 
langere tijd heldere keuzes gemaakt moeten worden over de rol van de RDOG HM  en de 
wijze waarop de RDOG HM bijdraagt aan de realisatie van de beoogde maatschappelijke 
effecten.  
 
Indexering gemeenschappelijke regeling 
In het conceptprogramma wordt aangegeven de begroting 2015 te indexeren met de index 
genoemd door de werkgroep Financieel kader gemeenschappelijke regelingen. Wij verzoeken 
u de 0-lijn aan te houden en de index van 1,41% niet toe te passen. Wij vragen u hiervoor in 
het conceptprogramma een resultaatsverplichting op te nemen. Wij verwachten van u een 
schriftelijke bevestiging dat dit ook doorgevoerd wordt. 
 
Wij wensen het bestuur succes toe bij het opstellen van de definitieve programmabegroting 
2015.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
mevr. J.C. Zantingh 
griffier 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
 


