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Zienswijze gemeente Leiderdorp op concept
programmabegroting 2022 RDOG HM

Geachte heer Christmas,

Wij ontvingen op L4 april uw verzoek om zienswijze op de concept
programmabegroting 2o22van de RDoG HM. Daarnaast heeft u gevraagd om de
tweede business case van het programma RDoG2024 bij onze zienswijze te
betrekken. De raad heeft in haar vergadering van r juni 2o2t kennis genomen van
de stukken en besloten om gebruik te maken van haar mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2022.1n deze brief
geven wij dit weer.

Ten eerste willen wij u en alle medewerkers van de RDOG bedanken voor het harde
werk tijdens de coronacrisis. Complimenten voor het in korte tíjd opzetten van het
testen en vaccineren en tegelijkertijd het doorgaan van de reguliere taken en
vorderingen ín Business case 2. veel dank en waardering daarvoor!

Zienswijze
Tweede Business cose
ln de raadsbijeenkomsten op 10 maart 2021 heeft u de tweede business case van
het programma RDOG2024 toegelicht en nadere duiding gegeven aan uw ambities
op het programma RDOG2024. Het stelde ons gerust dat de RDOG HM in control is
en dat het programma RDOG2024 de komende jaren geen aanleiding zal geven voor
een begrotingswijziging.

Wel merken wU op dat met het goedkeuren van de eerste business case de indruk
gewekt is dat met de baten van de twee business case de bijdrage omlaag zou
kunnen gaan.
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Verder geeft u in uw brief aan dat nu de totale business case een positief resultaat

laat zien, het werken met scenario's en het maken van keuzes op dit moment nog

niet nodig is. Wij zien dit anders: keuzemogelijkheden zijn niet gekoppeld aan het

presenteren van een positief resultaat. Wij blijven behoefte hebben aan de

mogelijkheid tot het maken van keuzes aan de hand van scenario's. Het hoeft wat

Leiderdorp betreft niet allemaal leiden tot "meer" aangezien dat over het algemeen

ook leidt tot meer kosten.

Het programma RDOG2024 is ambitieus evenals de organisatie. We maken ons

zorgen over de haalbaarheid van de besparingen maargeven u desondanks het

vertrouwen dat u de financiële baten weet te realiseren. Daarom achten wij het

wenselijk om vanaf 2023 de baten vooraf te verwerken in de gemeentebijdrage.

Prog ro mmobegroting 2022

Over het algemeen zijn w'rj tevreden over de programmabegroting 2022, inclusief de

integrale verwerking van de tweede busínesscase. We zijn blij om te zien dat het

programma RDOG 2024 zijn vruchten afwerpt en dat de verhoging van de

gemeentebijdrage grotendeels wordt veroorzaakt door onvoorziene en

onvermijdbare autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie. Daarnaast is

de programma begroting overzichtelijk en com pact'

Het voormalig Portefeuilleoverleg Publieke Gezondheid heeft de opdracht gegeven

om een risicomatrix in uw begroting te verwerken. Dit zien wij niet terug in uw

programmabegroting 2022.Wijvragen op korte term'rjn meer inzicht in de financiële

risico's. Hierbij vragen we specifiek aandacht voor de ontwikkelingen zoals

aangegeven in de tweede businesscase. Uw ambitie om meerjarig in controlte zijn

en de realisatie van de daar genoemde baten worden mede bepaald door de juiste

kwantificering, monitoring en sturing op meerjarige risico's.

Het prenataal contactmoment is een nieuwe taak voor de RDOG HM waarover de

Eerste Kamer nog geen besluit heeft genomen. We gaan ervan uit dat de RDOG HM

pas invulling geeft aan deze taak op het moment dat de gemeenten hiervoor ook de

middelen beschikbaar hebben in het gemeentefonds. We gaan ervan uit dat budget

dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt passend is voor de uítvoering.

Het valt verder op dat wel de door de werkgroep financiële kaderstelling

gemeenschappelijke regelingen (FKGR)voorgestelde indexering is overgenomen,

maar in het geheel niet wordt ingegaan op de oproep om te bezien hoe de RDOG

een bijdrage kan leveren om de ontstane tekorten bij haar deelnemers te

reduceren.

Samenvattend
Onze zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2022is als volgt

De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en)ten aanzien van het

vaststellen van de programmabegroting 2O22van de RDOG HM door het Algemeen

Bestuur. Dit met inachtneming van de volgende punten'

Wij verzoeken u:

a. Vanaf 2O23 de financiële baten van het programma RDOG2024 vooraf te

verwerken in de gemeentebijdrage en op te nemen in de meerjarenbegroting

van de RDOG HM.
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b. Het prenataal contactmoment in de programmabegroting RDOG HM 2022 op te
nemen onder voorbehoud de effectuering van de wetswijziging en dekking
vanuit het gemeentefonds en deze taak uit te voeren binnen deze dekking.

c. lnvulling te geven aan oproep van zowel gemeente Leiderdorp als de werkgroep
FKGR om te bezien hoe een b'rjdrage kan worden geleverd om de ontstane
tekorten bij haar deelnemers te reduceren;

d. De bestuursadviescommissies Publieke Gezondheid en Zorg- en Veiligheidshuis
te verzoeken het gesprek te voeren en advies te geven over de verhouding
tussen regionaal gefinancierde taken en lokaal maatwerk.

Graag ontvangen we net als vorig jaar een inhoudelijke reactie hoe u de door ons
aangedragen punten verwerkt.

wij wensen wij 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.

Hoogachtend,
mens de raad

B.A.M. Rijsbergen
Griffier

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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