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MEMO 
 
Postregistratienummer:  Z/14/006557/12238 
Aan:     gemeenteraad/commissie BM 
CC:     Michiel van der Eng 
Van:     Simone Berk  
Datum:    30 oktober 2014 
Betreft:    Ontwerpbegrotingswijzigingen RDOG 2014 IV en 2015 I 
 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Onlangs ontvingen wij van de RDOG Hollands Midden de ontwerpbegrotingswijziging 2014 
IV en de ontwerpbegrotingswijziging 2015 I. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze 
kenbaar te maken over deze twee begrotingswijzigingen. 
De commentaren zullen door de RDOG worden verzameld en worden betrokken bij de 
definitieve begrotingswijziging 2014 IV en 2015 I die aan het Algemeen Bestuur van de 
RDOG ter besluitvorming op 10 december 2014 worden aangeboden.  
 
Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie op beide verzoeken. 
 
Ontwerpbegrotingswijziging2014 IV 
De begroting 2014 van de RDOG Hollands Midden is al een aantal keren aangepast, deze 
aanpassingen waren administratief van aard en brachten geen verandering in het bedrag per 
inwoner met zich mee. Om die reden zijn deze wijzigingen niet aan u voorgelegd. 
 
De onderhavige wijziging heeft wel gevolgen voor het bedrag per inwoner. Het gaat hier om 
een aanpassing van het bedrag per inwoner na de wijziging van de gemeenschappelijke 
regelingen van de RDOG Hollands Midden en de Veiligheidsregio. U heeft in uw vergadering 
van 12 mei 2014 ingestemd met de wijziging van beide gemeenschappelijke regelingen. Op 
basis van deze wijziging wordt de bijdrage per inwoner voor de Geneeskundige Hulp bij 
Ongelukken en Rampen niet meer via de Veiligheidsregio geïnd, maar door de RDOG 
Hollands Midden. Daarnaast bevat deze wijziging een aanpassing van de beheerskosten 
voor locaties van de Jeugdgezondheidszorg in de subregio Midden-Holland, die verder geen 
invloed heeft op de kosten voor de gemeenten in de subregio Zuid Holland Noord. 
 
De wijziging in verband met de aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen is 
gemeentelijk gezien, budgettair neutraal. Wij adviseren u in te stemmen met deze 
begrotingswijziging. 
 
 
Ontwerpbegrotingswijziging 2015 I 
Wij stellen u voor om in te stemmen met deze begrotingswijziging omdat het hier om voor de 
gemeenten budgettair neutrale wijzigingen gaat of om wijzigingen die apart worden gedekt 
door de deelnemende gemeenten.  
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Ten eerste gaat het hier om een aanpassing van het bedrag per inwoner na de wijziging van 
de gemeenschappelijke regelingen van de RDOG Hollands Midden en de Veiligheidsregio. U 
heeft in uw vergadering van 12 mei 2014 ingestemd met de wijziging van beide 
gemeenschappelijke regelingen. Op basis van deze wijziging wordt de bijdrage per inwoner 
voor de Geneeskundige Hulp bij Ongelukken en Rampen niet meer via de Veiligheidsregio 
geïnd, maar door de RDOG Hollands Midden. Deze aanpassing heeft ook al geleid tot een 
wijziging van de begroting 2014 van de RDOG. Voor 2015 betekent dit een verhoging van 
het bedrag per inwoner van € 2,43 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015. Dit is 
gemeentelijk gezien een budgettair neutrale wijziging. 
 
Ten tweede gaat het om het verwerken van de frictiekosten die de reorganisatie van de 
RDOG met zich brengt. Deze reorganisatie betreft de harmonisatie tussen de beide 
subregio’s Zuid Holland Noord en Midden Holland van de organisatie, de producten en de 
administratieve procedures. De frictiekosten tot en met 2018 bedragen circa € 2,1 miljoen. 
Dit bedrag zal bij het opstellen van het programmajaarverslag 2014 als voorziening worden 
verwerkt. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de frictiekosten van de reorganisatie 2015 
volledig ten laste te brengen van de exploitatie 2014. Hierdoor ontstaat er bij de jaarrekening 
2014, ondanks het te verwachten positief resultaat van € 0,6 miljoen op de exploitatie, een 
verwacht tekort van €1,45 miljoen. Dit verwachte tekort wordt bij het vaststellen van de 
resultaatbestemming 2014 gedelgd uit de algemene reserve en de reserve aanvullende 
diensten na harmonisering van deze reserves. Het voordeel van deze werkwijze is dat 
gemeenten niet een schuld aan de RDOG GM in hun exploitatie hoeven op te nemen. We 
gaan er vanuit dat deze frictiekosten binnen de begroting en de reserves van de RDOG 
worden gedekt. Er is geen sprake van een wijziging van de PBI. 
 
Er is nog een alternatief scenario voor de hierboven beschreven wijze waarop de RDOG HM 
de frictiekosten van de reorganisatie wil verwerken. Dit kan middels de zienswijze onder de 
aandacht van de RDOG worden gebracht. De frictiekosten van 2,1 miljoen is een ‘worst 
case’ scenario. Het is zeer aannemelijk dat een aantal van de ex-werknemers eerder aan het 
werk zal komen. Hierdoor zouden de uiteindelijke frictiekosten lager uitvallen, waardoor het 
de voorkeur kan hebben om de frictiekosten van de eerste 2 jaar in de (nieuwe) voorziening 
frictiekosten te storten en het restbedrag in een (nieuwe) reserve voormalig personeel. Op 
deze manier is het budget voor de ‘worst case’ scenario geborgd. Het voordeel van deze 
splitsing in een voorziening en reserve zou zijn dat het Algemeen Bestuur kan monitoren hoe 
het met de afloop van de frictiekosten gaat. Bij een onttrekking aan een reserve moet ten 
slotte het Algemeen Bestuur altijd akkoord gaan. Bij totale storting van de frictiekosten in een 
voorziening is een akkoord van het Dagelijks Bestuur voldoende, waardoor het Algemeen 
Bestuur niet langer het zicht op het verloop van de frictiekosten heeft. Zowel de voorziening 
als de reserve kan een einddatum van 31 december 2018 meekrijgen waarna de afspraak 
gemaakt kan worden dat voordelen uit deze voorziening/reserve teruggestort worden in de 
Algemene Reserve. 
 
Tot slot is de begroting gewijzigd omdat de baten en lasten voor het Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zijn verwerkt. De lasten bedragen € 2.976.000,00. 
Dit wordt deels gefinancierd door de centrumgemeenten Leiden en Gouda en deels 
gefinancierd door Opdrachtgeverschap Jeugd (Holland Rijnland) uit het budget jeugdhulp.  
 
Aan u de vraag of u zich kan vinden in de bijgevoegde zienswijze, zodat deze als reactie 
naar de RDOG kan worden verzonden. 
 


