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Geacht college.
1 “Businesscase 1 beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om 
RDOG2024 en de structurele organisatieverbeteringen door te voeren. 
Hiertegenover staan de merkbare effecten voor inwoners en gemeenten die deel 
uit maken van de Gemeenschappelijke Regeling. In deze eerste businesscase 
beschrijven wij de benodigde investeringen voor de jaren 2020 en 2021. Met de 
extra financiële middelen kan het programma een beroep doen op de 
noodzakelijke aanvullende capaciteit en kennis van functies die geworven zullen 
worden” (businesscase 1; blz. 6)

Vraag 1a
Wat wordt hier bedoeld?

Er wordt bedoeld, dat de 1e businesscase de investeringen die in 2020 en 2021 
beschrijft. Daarmee kan gestart worden om verbeter slagen, zoals uitgewerkt in de 
doel inspanningen netwerk opgepakt kunnen worden en verbeter slagen gemaakt 
kunnen worden. Deze veranderingen gaan ook effecten hebben voor inwoners en 
voor gemeenten. Denk aan verbeterde financiële informatie of gouvernance, maar 
ook meer digitale service voor inwoners. Voor het uitvoeren van de diverse 
programma’s wordt gebruik gemaakt van kennis en functies van deskundigen die 
binnen de gemeenten aanwezig is.  Hierover is gesproken met de 
gemeentesecretarissen.

2 “In deze begroting is een aantal posten op €0 gesteld. Deze worden in 2020
           en 2021 binnen de begroting van de RDOG Hollands Midden opgevangen” 
           (businesscase 1; blz. 7).



Vraag 2a
Hoe verhoudt zich dit met de opmerking van de RDOG dat  door inkomstenderving 
door de coronacrisis hun weerstandsreserve zal afnemen en zij dan een beroep 
moeten doen op de gemeente?

De businesscase 1 is opgesteld voordat de coronacrisis zich voordeed. De invloed 
van de coronacrisis op het weerstandsvermogen van de RDOG is vooralsnog 
onduidelijk. De verwachting is dat ook het Rijk de RDOG zal compenseren voor zijn 
rol en taak binnen de bestrijding van corona. Op dit moment valt hier nog niets 
over te zeggen.

3 In bijlage I, de programmabegroting 2020-2021 lopen een groot aantal 
           kostenposten in 2022 door tot en met 2023, zonder dat er duidelijk wordt 
           gemaakt welke baten er tegenover staan.

De baten van het programma 2024 worden in een tweede businesscase verwerkt. 
Deze verschijnt Q4 van dit jaar. De tweede businesscase zal t.z.t met de raad 
gedeeld worden.

Vraag 3a
Wordt hier aan de raad gevraagd om nu akkoord te gaan met de kosten die 
doorlopen tot en met 2023, terwijl de raad nu nog geen inzicht heeft in de baten, 
anders dan kwalitatief geformuleerde baten die neer komen op “alles komt dan 
goed”?

De kosten voor het programma RDOG 2024 voor de jaren 2020 en 2021 zijn 
verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020 en in de begroting 2021. Op beide 
stukken wordt nu een zienswijze aan de raad gevraagd. De kosten voor 2022 en 
2023 worde3n in de begrotingen van die jaren meegenomen.

Vraag 3b Kan er nu een voorlopige inzicht in de te realiseren baten worden 
                      gegeven?

Alleen de doelen de interne baten  worden in de 1e businesscase genoemd, zoals:
-commitment van de organisatie, benodigde besturing en management, zorgvuldig 
opgebouwde programmaorganisatie, bemensing van de vier programmalijnen en 
de middelen om de noodzakelijke investeringen en inspanningen te kunnen doen.

De financiële baten van het programma RDOG 2024 wordt  uitgewerkt in de 
tweede businesscase (zie antwoord op vraag 3)



4 In bijlage I, de programmabegroting 2020-2021 zijn een aantal posten voor 
           structurele functies opgenomen, bedoeld voor de organisatorische eenheid 
           ‘bedrijfsvoering’ binnen de GGD. 

Vraag 4
Betekent dit dat er nu binnen de GGD geen organisatorische eenheid 
bedrijfsvoering bestaat?

Het betekent niet dat er nu geen organisatorische eenheid bestaat binnen de GGD. 
De huidige organisatorische eenheid is alleen niet meer passend bij de grote van 
de organisatie. Door de accountant is in 2018 aangeven dat op sommige 
onderdelen de organisatorische eenheid niet toereikend is om het werk naar 
behoren uit te voeren en daarmee bedrijfsrisico’s werden gelopen. De structurele 
functies zorgen ervoor dat organisatorisch de GGD kan door ontwikkelen naar ene 
robuuste organisatie en het risico in de bedrijfsvoering wordt afgedekt. 

5 Voor de post organisatieontwikkeling is voor de jaren 2020- 2021 structureel 

           € 450.000 opgenomen.

Vraag 5
5.1  geldt dit bedrag ook voor 2023 en 2024?

Dat is nog niet duidelijk. Dit wordt meegenomen in de tweede businesscase.

5.2 Waaruit bestaat deze post?
Wordt nagevraagd bij RDOG. Antwoord volgt zodra deze informatie beschikbaar is.


