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Geachte gemeenteraad, 
 
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) verzoekt de 
gemeenteraad een zienswijze te geven op de concept kadernota 2020. Met het geven van een 
zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de programmabegroting RDOG HM 2020. 
 
Introductie 
In de kadernota schetst het Algemeen Bestuur van de RDOG HM de inhoudelijke en financiële kaders 
voor de werkzaamheden van de RDOG HM 2020 voor de 19 gemeenten in de regio. Na definitieve 
besluitvorming over de speerpunten voor de komende periode en de financiële consequenties  
worden deze vertaald naar de Programmabegroting RDOG Hollands Midden 2020. Medio april 2019 
biedt de RDOG Hollands Midden de Programmabegroting 2020 aan de gemeenten aan.  
 
De Programmabegroting 2019 is onderverdeeld in drie programma’s 

- Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD) 
- Geneeskundige Hulpverlening Hollands Midden (GHOR) 
- Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV) 

 
Uitgangspunten voor financieringsstructuur 
 
Het Algemeen Bestuur  heeft op 1 november 2017 besloten om voor de komende jaren bestuurlijke 
uitgangspunten te formuleren. Begrotingen worden opgesteld aan de hand van deze uitgangspunten. 
Het doel is om hiermee tussentijdse begrotingswijzigingen te voorkomen. Deze uitgangspunten zijn 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB-17-28) op 1 november 2017 en opgenomen in het 
‘Overdrachtsdocument RDOG Hollands Midden’: 
 

1. Aard en omvang van de taken in schil 1 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na het 
vernemen van de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus; 

2. Aard en omvang van de taken in schil 2 worden bepaald door het Portefeuillehoudersoverleg 
Publieke Gezondheid; 

3. De overhead van de RDOG Hollands Midden is de afgelopen jaren al teruggebracht tot een 
minimaal niveau; 

4. De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie worden 
in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt. 

5. De begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten 
opgesteld. 



 

 

6. Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien, kan 
het Algemeen Bestuur besluiten tot mitigering van bepaalde taken in schil 1 en kan het 
Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid aangeven welke taken in schil 2 niet of in 
mindere mate dienen te worden uitgevoerd. 

 
De portefeuillehouders Publieke Gezondheid (PPG) hebben, als opdrachtgevers, voordat deze 
Kadernota is uitgewerkt enkele inhoudelijke keuzes gemaakt voor 2020. Hierbij zijn ze uitgegaan van 
de beoogde maatschappelijke effecten voor de twee grootste opgaven voor de GGD:  
 

- De jeugdgezondheidszorg, met het beoogd maatschappelijk effect: Kinderen groeien gezond 
op. 

- De bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling, met het beoogd maatschappelijk 
effect: Huiselijk geweld en kindermishandeling komen niet voor.  

 
Het PPG heeft verzocht om een drietal inhoudelijke keuzes op te nemen in de Kadernota 2020: 
 

1. Jeugdmatch 
JeugdMATCH is de naam die wij in onze regio gebruiken voor de Verwijsindex. Professionals 
kunnen hun betrokkenheid bij een jongeren in de Verwijsindex registreren en krijgen een 
signaal als een andere professional dezelfde jongere registreert. Opdracht is om aanvullende 
inkoop per gemeente mogelijk te maken. Of de coördinatie uren voor deze taak worden 
uitgebreid per 2020 is nog onderwerp van gesprek. 

2. Adviesteam Calamiteiten en Zedenzaken 
De activiteiten van de GGD in geval van een calamiteit of zedenzaak vallen uiteen in het 
adviseren van gemeenten en het daadwerkelijk uitvoeren van de taak van crisiscoördinator. 
Keuze van het PPG is om de adviestaak te blijven bekostigen uit de gemeentebijdrage in de 
RDOG Hollands Midden begroting, maar om de kosten voor uitvoeren van 
calamiteitencoördinatie apart te verrekenen met de gemeente waar de calamiteit heeft 
plaatsgevonden. 

3. Uitwerken risico-inventarisatie 
Verzoek is om een overzicht van de belangrijkste risico’s voor de bedrijfsvoering van de 
RDOG Hollands Midden op te nemen in de kadernota. 

 
Bovenstaande wijzigingen hebben geen consequenties voor de gemeentebijdrage.  
 
Het PPG heeft op 31 oktober 2018 verschillende kaders gesteld voor de taakuitvoering van de RDOG 
Hollands Midden per 2020. Voor enkele grote vraagstukken is de besluitvorming  door het PPG nog 
niet afgerond. Algemene ontwikkelingen voor de RDOG Hollands Midden leiden uiteraard ook tot 
wijzigingen. De belangrijkste aandachtspunten met directe consequenties voor verschillende taken in 
2020 zijn: 
 

1. Veilig Thuis 
In de begroting van 2020 zijn over de uitvoering van Veilig Thuis nog enkele onzekerheden, 
vanwege de groei van het aantal meldingen, veranderingen in de wettelijke opdracht en 
schaarste van personeel. Bovendien kunnen resultaten uit een onafhankelijk onderzoek  
leiden tot aanpassingen in de kostenraming. 
 

2. Zorg- en Veiligheidshuis 
In de regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 wordt gepleit voor het 
samenbrengen van de partners op het gebied van ‘veiligheid’ en ’zorg’ in een Zorg- en 
Veiligheidshuis. Gesproken wordt over een netwerkorganisatie waarin het Veiligheidshuis 
wordt samengebracht met de uitvoerende onderdelen van de sector Maatschappelijke Zorg 



 

 

en Veilig Thuis van de GGD. De ontwikkeling van de MDA++ (multidisciplinaire aanpak bij 
huiselijk en seksueel geweld) speelt hierbij een grote rol.  
 
In een traject zorg- en veiligheidshuis wordt onderzocht op welke wijze dit uitgewerkt kan 
worden. Dit traject krijgt vanaf het laatste kwartaal van 2018 vorm. Verwachting is dat de 
uitkomsten consequenties hebben voor de manier waarop verschillende taken van de RDOG 
Hollands Midden vanaf 2020 worden ingevuld. 

 
3. Rol van de centrumgemeente op het terrein van maatschappelijke zorg per 2021 
Vanaf 2021 wijzigt de rol van de centrumgemeenten op het terrein van maatschappelijke zorg. 
Deze wijziging leidt tot een evaluatie en herijking van bestaande afspraken voor de taken die als 
vanouds worden gefinancierd vanuit de centrumgemeente. In 2020 moet daarop worden 
voorgesorteerd. 

 
Financiën 
 
De mutaties in de kadernota worden veroorzaakt door: 
 

1. Toename van het aantal inwoners en kinderen leiden tot een nieuwe uitkomst van het 
Bedrag Per Inwoner (BPI)en het Bedrag per Kind (BPK)BPI/BPK. 

2. Actualisering van de kostenraming voor Veilig Thuis 
3. Actualisering van de kostenraming voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).  
4. Indexering 

Voor het dekken van de mutaties is afgesproken dat deze door middel van een indexering 
worden verwerkt in de begroting. De RDOG HM stelt een indexatie voor van 4,06%. De 
werkgroep Financiële Kader Gemeenschappelijke Regelingen (WK FKGR) heeft in haar brief 
aan colleges een voorstel gedaan voor een indexatie van 3,2%. De RDOG benoemt in haar 
Kadernota 2020 voor zienswijze dat deze discrepantie kan leiden tot herziene bedragen. 

 
 
BPI/BPK 2020 
 

Tarief BPI 
Tarief BPK 

€ 36,54 
€ 340,29 

Mutaties Index 
4,06% 

Totaal Correctie 
Herverdel
ing VT CIT 
JPT 

BPI/BPK 
2020 

GGD GHOR BPI/BPK 
2019 

Leiderdorp 1355* 45 + 8* 57* 1.465* -8* 1.457* 1.393* 72* 1.344* 

          

*(x€1.000,-) 
 
Toelichting: In bovenstaand overzicht staat het bedrag per inwoner en bedrag per kind (€36,54 en 
€340,29) en het totaal dat Leiderdorp daarmee aan de RDOG moet betalen €1.355.000,- voor 
mutaties en herverdeling (de inwoner- en kinderaantallen (0 tot 4 jaar) voor 2020 zijn die per 1 
januari 2018). Vervolgens staat het totaal aan mutaties (45 + 8*) genoemd (zie ook mutatieoverzicht) 
en  het verschil als gevolg van een indexering van 4,06%. Daarmee komt het totaal voor Leiderdorp 
voor herverdeling op €1.465.000,-. Door de herverdeling VT/CIT/JPT is er een mutatie van -€8.000,-
(zie ook Herverdelingseffect VT  CIT en JPT) en daarmee komt de bijdrage op basis van BPI/BPK op 
€1.457.000,-. Daarvan gaat €1.393.000,- naar de GGD en €72.000,- naar de GHOR.  
In 2019 is het totaal dat Leiderdorp verschuldigd is aan de RDOG €1.344.000,-. De kosten nemen in 
2020 toe met €113.000,-. Dit past niet binnen de meerjarenbegroting van Leiderdorp, waar rekening 



 

 

gehouden is met €1.351.901,-. Indien de indexering ongewijzigd blijft, moet de begroting van 
Leiderdorp hierop worden aangepast. 
 
Mutatieoverzicht 
 

 Veilig 
Thuis 

RVP Mutaties 

Tarief PBI 
Tarief BPK 

€1,66 
€0,00 

€0,00 
€7,08 

€1,66 
€7,08 

Leiderdorp 45* 8* 53* 

*(x€1.000,-) 
 
Toelichting: In bovenstaande tabel staan de mutaties voor actualisering van de kostenraming voor 
Veilig Thuis (€45.000,-) en actualisering van de kostenraming voor het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP) (€8.000,-). Het totaal aan mutaties, afgezien van BPI/BPK en indexering zorgt voor een 
toename van de bijdrage met €53.000,-.   
 
 
Herverdelingseffect VT  CIT en JPT 
 

 Effect 
herverdeling 
VT CIT JPT 

Correctie 
herverdeling 
2019 

Correctie 
herverdeling 
2020 

Correctie 
herverdeling 
2021 

Inwoners 
2020 

Kinderen 
2020 

Leiderdorp 24* -16* -8* 0 27.197 1.063 

*(x€1000) 
 
Toelichting: De herverdeeleffecten bij de overgang van de financiering van VT, CIT en JPT van 
subsidies naar de BPI worden met een overgangsregeling in drie jaar afgebouwd. Leiderdorp is bij de 
herverdeling voordeelgemeente. In 2020 wordt er voor het laatst herverdeeld,  dit leidt tot een 
mutatie van -€8.000,- voor Leiderdorp.   
 
Advies kadernota RDOG 2019 
 
De gemeenteraad wordt geadviseerd inhoudelijk in te stemmen met de uitgangspunten zoals in de 
kadernota zijn geformuleerd. Echter wordt geadviseerd vooralsnog niet in te stemmen met de 
financiële uitwerking van de kadernota,  vanwege onzekerheid over de gehanteerde indexering.  
 
Voor de zienswijze aan de RDOG HM wordt voorgesteld bovenstaande op de volgende manier te 
verwoorden: 
 
Wij kunnen ons inhoudelijk vinden in de concept kadernota 2020. Voor de kostenontwikkeling van de 
RDOG geldt dit vooralsnog niet. In de kadernota hanteert u een indexeringspercentage van 4.06%. Dit 
wijkt af van het percentage zoals voorgesteld door de bestuurlijke Werkgroep Financieel Kader 
Gemeenschappelijke regelingen (3,2%). U beschrijft deze afwijking in uw begeleidend schrijven en 
geeft aan dat u hierover in gesprek gaat met voorgenoemde werkgroep. Wij nemen aan dat u ons 
informeert over de uitkomsten van dit gesprek en over wat dit betekent voor uw Kadernota en 
Begroting 2020. Voor nu gaan we er zonder tegenbericht van uit dat u in de begroting 2020 de 
indexering toepast die is afgesproken in de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling 
Gemeenschappelijke Regelingen. 
 



 

 

De raad vraagt verder heldere communicatie over de ontwikkelingen van Veilig Thuis en de 
ontwikkeling van een Zorg- en Veiligheidshuis. Zij vraagt de uitwerking van de onzekerheid over deze 
vraagstukken, zoals beschreven in de kadernota, inzichtelijk te maken en te verwerken in de begroting 
2020. 
 
In de brief aan de RDOG HM zal tevens ruimte zijn voor een dankwoord voor het feit dat de 
Kadernota tijdig is voorgelegd en waardering voor het voornemen om in het proces voorafgaand aan 
de Kadernota 2021 de gemeenten nog eerder te betrekken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Menting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
 

- Aanbiedingsbrief Kadernota RDOG Hollands Midden 2020 
- Kadernota 2020 voor zienswijze 
- Brief WK FKGR over indexatie 
- Conceptbrief Zienswijze Leiderdorp aan RDOG Hollands Midden 


