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brief zienswijze Concept programmabegroting RDOG 2019

Geachte heer de Gouw,

Op 12 april hebben wij uw verzoek ontvangen om een zienswijze in te dienen op de
concept programmabegroting RDoG 2019. Hierbij ontvangt u onze zienswijze.

wij kunnen ons vinden in de conceptbegroting RDOG 2019. De begroting sluit aan
op de geformuleerde uitgangspunten in de kadernota RDOG 2019. op basis van
deze realistische begroting en maatregelen die het Algemeen Bestuur heeft
genomen op 28 maart verwacht u geen tussentijdse beroep op extra financiering
van gemeenten. Daar houden wij u graag aan.

Wij zullen voor de uitwerking van de maatschappelijke effecten en het formuleren
van mogelijke scenario's en keuzenmogelijkheden onze afuaardiging in het
Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid vragen regelmatig aan ons terug te
koppelen. We verwachten ook van u dat gemeenteraden zoveel mogelijk betrokken
worden, door de geplande workshops ter voorbereiding van de kadernota 2020 ook
voor betrokken raadsleden open te stellen.

W'tj zijn verheugd met het bericht dat er in de maartcirculaire extra middelen
beschikbaar zijn gesteld door het Rijk met oog op de nieuwe werkzaamheden door
aanscherping Meldcode en de nieuwe radarfunctie van Veilig Thuís. We kíjken uit
naar het voorstel over de verdeling van deze middelen over de gemeenten en het
aangekondigd nader overleg over de wijze waarop de extra toegevoegde middelen
aan de Doeluitkeríng Vrouwenopvang van Centrum gemeente Leiden en Gouda het
beste kunnen worden ingezet. we zijn van mening dat dit geen ínvloed heeft op het
besluit om alle middelen voor Veilig Thuis vanaf 20L9 via de RDOG te laten verlopen.
Dit komt het eenduidige opdrachtgeverschap en sturing van Veilig Thuis ten goede.
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Hoogachtend,
namens de raad,

Zantingh
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