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Inleiding 
 
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) heeft in februari  het  
conceptprogramma 2016 aangeboden aan de gemeenten die deel uitmaken van de 
gemeenschappelijke regeling. Hierop is  25 maart een zienswijze ingediend door de 
gemeenteraad. Nu ligt de ontwerpbegroting RDOG HM 2016 aan u voor. 
De ontwerpbegroting RDOG 2016 wijkt niet af van de uitgangspunten die in februari 
aan u zijn voorgelegd. Voorgesteld wordt om daarom met de ontwerpbegroting 2016 
en de oprichting van de coöperatie “GGD Support centrum” in te stemmen. 
 
 

Ontwerpbegroting RDOG HM 2016 
De ontwerpbegroting bevat de belangrijkste doelstellingen voor het jaar 2016, de verwachte 
ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan. Gemeenteraden worden verzocht voor 5 
juni kenbaar te maken of zij kunnen in te stemmen met de ontwerpbegroting RDOG HM 
2016. 

 

In de ontwerpbegroting  worden drie programma’s onderscheiden: 

I. Het programma Geneeskundige Hulpverlening voor de sector GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio).  

II. Het programma Ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de sector Regionale 

Ambulancevoorziening (RAV). De kosten dit programma worden gefinancierd door 

zorgverzekeraars op basis van beleidsregels van het NZa en afspraken die gemaakt 

worden in het lokaal overleg met zorgverzekeraars.  

III. Het programma Openbare Gezondheidszorg omvat de werkzaamheden van de GGD 

Hollands Midden.  

 

De meeste gemeenten in HM en ook Leiderdorp konden zich vinden in de uitgangspunten in 

het conceptprogramma RDOG HM 2016, waarbij het belangrijkste aandachtspunt, het 

opstellen van de ontwikkelagenda 2020 (ondersteund door het onderzoek van AEF naar de 

verdere ontwikkeling van de dienstverlening door de GGD) in de stijgers is gezet. 

 
De drie belangrijkste thema’s van de ontwikkelagenda 2020 zijn: 

ordening van de GGD taken in schillen (Basis dienst, Aanvullende dienst, dienst aan 



- speciale/risico groepen); 

- het versterken van Good Governance;  

- uitwerken van opties en invulling bezuinigingstaakstelling.  

Voor de uitwerking van de ontwikkelagenda zijn werkgroepen ingesteld met trekkers vanuit 

het DB. Coördinatie is in handen van de gemeentesecretaris van Leiden. Een deel van de 

conclusies uit het onderzoek van AEF zijn al nader uitgewerkt en opgenomen in het 

concept programma en nu dus ook in de ontwerp begroting 2016. Zoals het omzetten van 

taken vanuit de basisdienst naar een collectieve aanvullende dienst, het onderscheiden van  

het programma OGZ in drie sub programma’s (Wettelijke taken, Publieke zorg voor de 

jeugd (PZJ) en Maatschappelijke zorg en Veilig Thuis) en het bespreken van mogelijkheden 

tot bezuiniging in het sub programma ‘wettelijke GGD taken’(gezondheidsbevordering, 

gezondheidsbescherming, ondersteuning bij crisis en rampen). Effecten van deze 

conclusies zouden tot begrotingswijzigingen in 2016 kunnen leiden. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de bijlagen o.a. de Management Samenvatting.  

 

Voor Leiderdorp bedraagt de bijdrage aan de RDOG: 

 

Gemeente Totale bijdrage 2016 

Leiderdorp  

BPI ( bedrag per inwoner) € 501.403 

Bijdrage kind € 299.931 

Bijdrage GHOR €   65.156 

TOTAAL € 866.490 

  

 

De bijdrage is in de begroting opgenomen. 

 

Het financieelkader zoals opgenomen in de conceptprogrammabegroting zijn overgenomen 

in de ontwerpbegroting RDOG HM 2016. Een indexering van 0.59% (positief) t.o.v. 2015 en 

de uniforme taakstelling van 0,34% (negatief) als aandeel in de neergang van het 

Gemeentefonds zijn hierin verwerkt 

 

Programma GHOR en RAV 

De ontwerpbegroting RDOG HM 2016 bevat ook de programma’s GHOR (Veiligheidsregio) 

en RAV (Ambulancevervoer). Het AB van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft 

positief geadviseerd over de begrotingsuitgangspunten op dit programma.  De kosten van de 

Ambulancezorg worden bekostigd door de zorgverzekeraars op basis van beleidsregels van 

de NZa en lokaal met hen gemaakte afspraken (zie  onder Taken en Bevoegdheden). 

 

 

Oprichting coöperatie “GGD Support Centrum” (brief 13 april) 
De RDOG heeft met de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 

2015 ( art 31a, lid2) de verplichting gemeenten te raadplegen bij het besluit tot oprichting van 

een rechtspersoon of deelname in rechtspersonen. 

 
Het bestuur van de RDOG HM is voornemens tot mede-oprichting een deelneming in de 
coöperatie “GGD support Centrum”. Binnen deze coöperatie kunnen meerdere GGD-en 
gezamenlijk de aanbesteding en inkoop van  ICT systemen voor het digitaal dossier 
jeugdgezondheid uitvoeren. Zij krijgen hierdoor een sterkere positie ten opzichte van de 
aanbieder en kunnen ook de kwaliteitswaarborg en innovatiemogelijkheden bevorderen. De 
coöperatie krijgt geen medewerkers in dienst en aan de coöperatie worden geen taken, 



verantwoordelijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur van de coöperatie 

bestaat uit de directies van de deelnemende GGD’en, die uitsluitend binnen het mandaat 

kunnen handelen die zij van hun bestuur hebben gekregen. Het bestuur wordt wel 

verantwoordelijk gehouden voor alle resultaten binnen de coöperatie. 

 
Het AB (25 maart) ziet geen bezwaar tegen de oprichting van de coöperatie. De 

gemeenteraad van Leiderdorp wordt geadviseerd vanuit bedrijfsmatige argumenten 

akkoord te gaan met de oprichting van de coöperatie.  
 
 


