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brief concept zienswijze RDOG HM

Geachte heer De Gouw,

Op 14 apriljl. ontvingen wij uw verzoek om zienswijze op de eerste
begrotingswijziging 2o2o en op de programmabegroting 2021 RDoG HM. Daarnaast
heeft u gevraagd om onze visie op het programma RDOG2O24. De raad heeft in haar
vergadering van 22 juni 2020 kennis genomen van de stukken en heeft besloten om
gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien
van de eerste begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 RDOG HM.
Tevens geeft de raad haar visie op de koers en de baten van het programma
RDOG2024. ln deze brief geven wij dit weer.

Allereerst wíllen wij onze waardering uitspreken voor het werk dat de RDOG heeft
gedaan en/of doet tijdens deze uitbraak van het coronavirus. Het zijn bijzonder
zware tijden, waarbij de RDOG extra inzet moet plegen. Hiervoor onze dank en
waarderingl

Visie op het programma RDOG2024
De gemeenteraad van Leiderdorp acht het van belang dat onze inwoners, partners
en de gemeente de ondersteuning krijgen van de RDOG HM die nodig is en dat de
RDOG weet in te spelen op onze lokale problematiek. Het programma RDOG2024
moet dit nu en in de toekomst mogelijk maken. De incidentele en structurele
investeringen ín dit programma zijn fors.

Voor het vervolg van het programma RDOG2024 geven wij u de volgende
aandachtspunten mee.

De gemeenteraad van Leiderdorp acht het van belang het programma RDOG2024 te
beperken tot het hoogstnoodzakelijke. Eerste prioriteit van RDOG moet het leveren
van goede zorgzijn en investeringen in lcr en bedrijfsvoering moeten

071 54 58 500

IN FO@LEIDERDORP.N L

WWW.LEIDERDORP NL



ondersteunend zijn aan het bereiken hiervan. ln onze visie op het Programmaplan
RDOG2024 zijn de volgende zaken leidend:

1. Betere service hoeft niet te leiden tot extra service.
2. Geformuleerde ambities met een kostenplaatje (vooral op het gebied van

serviceverbetering) dienen navenant gepaard te gaan met realistische
keuzemogelijkheden voor bespa ringen.

3. De investeringen in het programma dienen uitgesplitst te worden in zowel
noodzakelijke (achterstallige en acute) investeringen in bedrijfsvoering en

ICT als wenselijke (additíonele) investeringen in de serviceverlening aan

inwoners en gemeenten om een goede prioritering aan te brengen en

indien noodzakelijk keuzes te kunnen maken.
4. lnvesteringen in RDOG2024zijn realistisch begroot (eventuele

overschrijdingen zijn tot een absoluut minimum beperkt) en verdienen zich

op korte en langere termijn terug in de financiêle en maatschappelijke

baten.
5. De baten van het programma worden meetbaar gemaakt, bij voorkeur

kwantitatief en waar niet mogelijk kwalitatief.
6. De raad wordt middels een voortgangsrapportage tweemaal per jaar

geïnformeerd over de voortgang van het programma en de financíële en

maatschappelijke baten.
7 . Analyse of de organisatie efficiënter kan werken door taken elders onder te

brengen.
8. Een beter inzicht in en meer controle over de uitvoering en kosten van de

RDOG HM door op taakniveau te rapporteren.

Zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021

RDOG HM
ln de begrotingswijziging zijn geen effecten opgenomen als gevolg van de inzet van

de RDOG HM ten behoeve van de uitbraak van het Coronavirus. We gaan ervan uit
dat het Rijk de kosten van deze werkzaamheden in belangrijke mate zal vergoeden

De raad heeft in haar zienswijze op de programmabegroting2O20 RDOG HM haar

wens uitgesproken om, indien nodig, slechts eenmaal per boekjaar een

begrotingswijziging in te dienen. De raad heeft er begrip voor als in 2020 niet aan dit
verzoek kan worden voldaan als gevolg van de inzet ten behoeve van de

coronapandemie. Voor 2021 gaat de raad ervan uit dat onder normale
omstandigheden kan worden volstaan met één begrotingswijziging.

De ontwikkelingen die geschetst worden in de programmabegroting2O2t en ook de

huidige situatie met het Coronavirus brengen, zeker op financieel vlak, onzekere

tijden met zich mee. Uit de jaarrekening is op te maken dat de financiële positie van

de RDOG HM enigszins kwetsbaar is en er financieel dekking is voor 50% van de

genoemde risico's. ln de programmabegroting202t treffen wij hier echter geen

signalen van zorg over aan.

Onze zienswijze ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2020 en de
progra mma begroting 2021. is als volgt:

De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting202T van de

RDOG HM door het Algemeen Bestuur.
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Dit met inachtneming van de volgende punten.

We verzoeken u:

7. te sturen op een budgetneutrale vorming van het zorg- en veiligheidshuis;
2' voor Veilig Thuis een apart financieel overzicht van besteding van middelen

te blijven bijhouden;
3. de middelen die de Holland R'rjnland-gemeenten uit de DUVO inzetten ten

behoeve van Veilig Thuis via een subsidieverzoek aan centrumgemeente
Leiden en Gouda te blijven doen;

4. een apart overzicht bij te houden van gemaakte kosten, gederfde inkomsten
en vergoeding vanuit het Rijk ten behoeve van de inzet van de bestrijding
van corona;

5. benodigde begrotingswijzigingen te clusteren zodat slechts één
begrotingswijziging per boekjaar nodig is.

wij wensen wíj de RDOG veel sterkte en wijsheid toe in deze tijd. via onze
portefeuillehouder blijven wrj op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen
binnen de RDOG HM.

.A.M. Rijsbergen L.M
Griffier burgemeester

sen

namens de raad,
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