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Geachte raad,

Op 12 april heeft u het verzoek ontvangen om voor 3 juli uw zienswijze kenbaar te maken op het concept 
begroting 2019 RDOG Hollands Midden. De begroting bevat naast de GGD onderdeel ook de begroting van 
de Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) en de Geneeskundige Hulp bij ongevallen en Rampen (GHOR). De 
begroting sluit aan bij de Kadernota RDOG 2019, die op 28 maart is vastgesteld door het Algemeen Bestuur 
van de RDOG Hollands Midden. In het algemeen bestuur RDOG op 4 juli wordt de begroting RDOG 2019 
vastgesteld. De zienswijzen die voor 27 juni worden ontvangen worden gedeeld met het bestuur van de 
veiligheidsregio HM en betrokken bij het advies vanuit de Veiligheidsregio aan het AB RDOG.

In dit memo treft u nadere informatie aan een concept brief zienswijze programmabegroting RDOG 2019.

Concept begroting RDOG HM 2019 GGD

De concept Programmabegroting 2019 bevat ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 mutaties in 
de gemeentebijdrage (BPI/BPK) als gevolg van de volgende veranderingen:

a. Toename aantal inwoners en kinderen.
b. Beëindiging incidentele extra bijdrage zorgverlening statushouders.
c. De bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma wordt vanaf 2019 rechtstreeks met gemeenten 

verrekend in plaats van dat het RIVM deze kosten vergoed.
d. Door wijzigingen van de financieringsstromen voor Veilig Thuis (VT), Crisisinterventieteam (CIT) en 

jeugdpreventieteam (JPT) gaat de bijdrage aan de RDOG Hollands Midden omhoog en vervallen 
diverse subsidiestromen.

e. Reeds in Plan van Aanpak “Versterking Veilig Thuis” begrote extra uitgaven voor nieuwe taken.
f. De uitbreiding van Veilig thuis als gevolg van de stijging van het aantal meldingen. 
g. De bijdrage voor lijkschouwing stijgt met €165.000 vanwege de toename van het aantal momenten 

dat een gemeentelijke lijkschouwer wordt ingeschakeld. Dit bedrag is neerwaarts aangepast ten 
opzichte van het voorstel in de Kadernota 2019.

h. Indexering van 2,3% op grond van de richtlijnen van de werkgroep Financiële Kaderstelling 
Gemeenschappelijke Regelingen.
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BPI/BPK 2018
(€ 1.000) Inwoners 

2018
Kinderen 
2018

Begroting 
2018

Wijziging Na 
begroting 
1e wijz 
2018

GGD GHOR

Tarief BPI € 23,08 €0,94 € 24,02 € 21,54 € 2,48
Tarief BPK € 276,50 € 11,30 € 287,80

Leiderdorp 26.968 1065 917 38 955 888 67

BPI/BPK 2019
(€ 1.000) BPI/BPK Mutaties Index 

2,3%
totaal Correctie 

her-
verdeling 
VT CIT JPT

BPI/BPK 
2019

GGD GHOR

Tarief BPI € 24,02 € 11,70 € 0,82 € 36,54 € 36,54 € 34,00 € 2,54
Tarief BPK € 287,80 € 44,84 € 7,65 € 340,29 € 340,29 € 340,29
Leiderdorp 963 367 30 1.360 - 16 1.344 1.275 69

De benodigde extra middelen voor de RDOG die niet in de begroting zitten zijn meegenomen in de 
Kadernota 2019 van Leiderdorp.

Uitwerking Mutaties 2019
(€ 1.000) Status-

houders
RVP VT CIT JPT VT uit DU 

VO
VT 
uitbreiding

Lijkschouwing mutaties

Tarief BPI € 0,44 € 10,10 € 1,26 € 0,58 € 0,21 € 11,70
Tarief BPK € 44,84 €44,84

Leiderdorp -12 48 275 34 16 6 367

Toename inwoners aantal
Leiderdorp is van 26.968 volwassen inwoners en 1065 kinderen in 2016 gestegen naar 27.128 inwoners 
volwassenen en 1082 kinderen in 2017. Dit leidt tot een kostenstijging . De stijging is niet opgenomen in de 
begroting overzichten, maar verklaart het verschil tussen de bijdrage in 2018 van   € 955.000 naar € 963.000 
als start bedrag in 2019.

Bijdrage zorgverlening statushouders
De instroom van nieuwe statushouders ten gevolge van gezinsherenigingen is vanaf 2019 zodanig 
afgenomen dat de extra middelen die in 2017 en 2018 beschikbaar zijn gesteld niet langer noodzakelijk zijn 
in 2019. 

Wijziging financieringsstromen VT, CIT en JPT
Door diverse subsidiestromen te vervangen door een bijdrage per inwoner is de financiering sterk 
vereenvoudigd. Hierdoor treden voor enkel gemeenten herverdelingseffecten op, die door een 
overgangstermijn in twee fasen ( 2019 en 2020) wordt ingevoerd. Leiderdorp is bij de herverdeling een 
voordeel gemeente.

In de Concept Programmabegroting 2019 is het deel van de kosten VT dat voorheen uit de Decentralisatie-
uitkering Vrouwenopvang (DU VO) via de centrumgemeente Gouda en Leiden werd bekostigd, opgenomen 
in de BPI. De Centrumgemeenten zouden naar verwachting gekort worden op deze uitkering. In de maart-
circulaire van het gemeentefonds blijkt dit niet het geval te zijn. De budgetten voor de centrumgemeenten 
worden verhoogd, en dat wordt gefinancierd door het geld uit het gemeentefonds te halen. Hoe de 
verdeling van deze middelen tussen gemeenten gaat plaatsvinden is nog onderwerp van gesprek, maar het 
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bedrag komt in ieder geval alle gemeenten in de regio ten goede. In het concept begroting wordt hierop 
nog niet vooruitgelopen.

Plan van Aanpak Versterking Veilig Thuis (VT)
Door de Inspectie Volksgezondheid zijn de afgelopen jaren twee maal onderzoek de gedaan. Op basis van 
het eerste onderzoeksresultaat (2016), waarin VT een onvoldoende kreeg is een Plan van Aanpak 
Versterking VT opgesteld. Bij de tweede inspectie ( juni 2017) was het oordeel van voldoende. Er zijn veel 
verbeteringen doorgevoerd en resultaten behaald. Echter in 2019 worden de nieuwe maatregelen in het 
werkproces VT geïmplementeerd en de formatie hierop aangepast. Hierbij gaat het om aanscherpen van de 
meldcode, ontwikkelen werkwijze ouderenmishandeling, sexting en ontwikkelen van integrale aanpak 
ernstige en complexe vormen van kindermishandeling (MDA++). Gemeenten hebben hiervoor gezamenlijk 
vanaf 2017 extra middelen beschikbaar gesteld. Het bijgevoegde 1e kwartaalrapportage 2018 Veilig thuis 
(bijlage 1 en 2) laat u zien hoe de stand van zaken nu is.

Lijkschouwing 
Het aantal lijkschouwingen is sinds 2011 fors toegenomen, mede ten gevolge van de euthanasie. Dit is voor 
het Algemeen Bestuur aanleiding geweest de bijdrage voor lijkschouwingen vanaf 2019 te verhogen met 
0,21 cent per inwoner.

Reactie op zienswijzen kadernota 2019
Veel gemeenteraden hebben bij hun  zienswijze op de kadernota 2019 RDOG aangegeven dat zij een 
realistische begroting willen, zodat er  geen extra tussentijdse bijdragen meer van gemeenten gevraagd 
hoeven te worden.

Het uitwerken van de maatschappelijke effecten en het formuleren van scenario’s en keuzemogelijkheden 
is een taak van de gemeenten, die is belegd bij de opdracht gevend orgaan, het Portefeuillehouders overleg 
Publieke Gezondheid (PPG). Het PPG heeft een aantal werkgroepen om deze uitwerking te maken. 
Daarnaast wordt vooruitlopend op de kadernota 2020 voor de 2018 een aantal workshops georganiseerd 
om input op te halen. De portefeuillehouders in het PPG zullen de geformuleerde scenario’s en keuzes 
afstemmen binnen hun gemeenten en deze terugkoppelen in het PPG.

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

De begrotingsuitgangspunten 2019 (inclusief indexering voor 2019) voor het programma Geneeskundige 
Hulpverlening zijn gebaseerd op het beleidsplan GHOR Hollands Midden. Deze begrotingsuitgangspunten 
zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden op 22 februari 2018 
bevestigd, waarna advies is uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden.

De strategie van de GHOR Hollands Midden voor de komende jaren is:
- Op elkaar laten aansluiten van de werkvelden veiligheid en zorg.
- Het samenbrengen van kennis vanuit verschillende perspectieven is nodig voor een juiste aanpak en 

een goede voorbereiding.
-  Van voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg door afzonderlijke 

zorgpartners naar voorbereiding van de zorgketen als een systeem.
- In het systeemdenken denkt elk deel van de keten na over de gevolgen van zijn voorbereiding op 

die van andere delen in de zorgketen en is gericht op een zo optimaal mogelijke (voorbereiding van) 
geneeskundige hulpverlening

Dit bereikt de GHOR Hollands Midden door te werken aan de volgende speerpunten in 2018 en 2019:
A. Stimuleren dat zorgpartners bij een ramp of crisis optreden als een samenhangende keten

Het (laten) organiseren van trainingen (mede in ROAZ netwerkverband, waar GHOR Hollands 
Midden partner van is)

B. Bevorderen dat regionale risico’s vertaald worden in concrete gevolgen voor zorgpartners.
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Het gaat vooral om:
- bedreiging volksgezondheid, vooral de effecten op de zorgketen
- langdurige uitval van vitale nutsvoorzieningen
- ongeval gevaarlijke stoffen (CBRNe)
- onrust, geweld en een aanslag
- ernstige wateroverlast.

C. Inbrengen van kennis en kunde uit de geneeskundige keten in de veiligheidsregio
D. Opzetten en uitvoeren van een regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van 
en tussen zorgpartners in de koude, lauwe en warme fase
E. Verder ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van de GHOR Hollands Midden en groeien in de 
rol van ketenregisseur voor de geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit

Financiering GHOR
De financiering van de GHOR Hollands Midden vindt plaats via de BPI. De BPI 2019 voor de taken van de 
GHOR is ongewijzigd ten opzichte van 2018, afgezien van de indexering van 2,3% voor 2019.

Regionaal Ambulancevoorziening (RAV)
De kern voor de RAV blijft patiëntveiligheid. Het optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor patiënt, de 
professionaliteit van de medewerker en de samenleving in de ketenzorg vormen de basis om de 
patiëntveiligheid te kunnen blijven garanderen.

Vooral het aantrekken van voldoende gespecialiseerd ambulanceverpleegkundigen is een uitdaging. 

Financiering RAV
Door personele tekorten en de inhuur van uitzendkrachten heeft de RAV ingeteerd op haar reserves. Van 
een gemeentelijke bijdrage is geen sprake, financiering vindt plaats door de zorgverzekeraars.

Concept Zienswijze programmabegroting RDOG 2019 gemeenteraad Leiderdorp 

Bijgevoegd treft u een concept zienswijze aan.

Met vriendelijke groet,
Marja van Bruggen (accounthouder RDOG beleid) / Stefan Raat ( SP71 financieel)


