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Kaderbrief 2022 RDOG

Ontwikkelingen werkzaamheden RDOG HM in 2022 en de
contouren van de financiêle kaders 2022

Geachte leden van de raad,

Op 7 januarijl. heeft het college een brief ontvangen van het Algemeen Bestuur van
de RDOG Hollands Midden waarin zij de belangrijkste ontwikkelingen en contouren
voor de financiële kaders voor 2022 schetst. U heeft inmiddels kennis kunnen
nemen van genoemde brief, vooruitlopend op het proces van vaststelling van de
conceptprogrammabegroting op 7 april 2O2t door het AB en vervolgens het verzoek
uw zienswijze daarop te geven.

Ter toelichting op de brief van de RDOG informeren we u aanvullend als volgt

Governonce
Mede ingegeven door de vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) binnen de
RDOG heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het wijzigen van de bestuurlijke
governance van de RDOG. Dit betekent dat per L januari 2021 het
Portefeuillehouders overleg Publieke Gezondheid (PPG) is opgeheven en twee
bestuurlijke adviescommissies (BAC's) zijn gevormd: voor Publieke Gezondheid (BAC

PG) en het Zorg- en Veiligheidshuis (BAC ZVH). Deze BAC's zijn adviserend aan het
Algemeen Bestuur van de RDOG op de inhoud van de taken en bijbehorende
financiën.

Op een aantal onderwerpen wordt komende maanden binnen de BAC's het gesprek
gevoerd, waarna de mogelíjke financiële consequenties verwerkt worden in de
programmabegroting 2022.Dit betreft de posten die in de bijlage bij de brief van de
RDOG als PM zijn opgenomen.

Auton om e ontw i kke I i n g e n

De BPI/BPK (bijdrage per inwoner / bijdrage per kind) wíjzigt als gevolg van de
stijging/daling van het aantal inwoners.
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B u dget ne utro I e ontw i kke I in ge n

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid met de meningococcenvaccinatie

(ACWY) voor L4-jarigen. Daarnaast heeft het Rijk besloten tot het toevoegen van

een extra prenataal contactmoment voor de jeugdgezondheidszorg. Voor beide

ontvangt de gemeente een vergoeding via het gemeentefonds,

De werkzaamheden die de RDOG verricht t.b.v. Corona worden vergoed door het

Rijk.

Het Meldpunt Zorg & Overlast wordt gefinancierd via de BPI/BPK met daarnaast

aanvullende subsidies van de centrumgemeenten. Mogelijk wordt de

financieringssystematiek gewijzigd door de aanvullende subsidies te verwerken in

de BPI/BPK. Dit loopt vooruit op de doordecentralisatie van de maatschappelijke

zotg.

Ontwikkelingen noder uit te werken

Veilig Thuis

De vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis per L januarijl. binnen de RDOG is

budgetneutraal gebeurd middels het wijzigen va n financieringsstromen.

Veilig Thuis valt onder het ZVH. ln het eerste kwartaal 2021 werkt Veilig Thuis een

voorstel uit voor de programmabegroting 2022.Dil gebeurt op basis van 1) het

rekenmodel Veilig Thuis en 2) de afspraken tussen Veilig Thuis en de gemeenten

over wat binnen en wat buiten de verantwoordelijkheid van Veilig Thuis valt bij een

verdere stijging van het aantal meldingen. Dit conform de zogenaamde

verrtielalsplaken, zoals besloten door het Portefeuillehouders overleg Publickc

Gezondheid d.d. tt-L2-2019. Naar verwachting zullen de kosten voor Veilig Thuis

voor de gemeente Leiderdorp en de andere gemeenten in Hollands Midden in2022
- - dalen ten opzichtevan de raming-voor 2OTr: - '

Prevenile
De verwachting is dat komende kabinetsperiode meer aandacht en meer middelen

beschikbaar zullen worden gesteld voor preventie. Naar verwachting krijgen

gemeenten ook via het gemeentefonds extra middelen voor versterking van taken

van de GGD, zoals monitoring en beleidsadvisering.

Omgevingswet
De GGD heeft op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg art. 16) de taak om

de gemeenten te adviseren voordat besluiten worden genomen die belangrijke

gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheidszorg. Gezondheid speelt een

belangrijke rol binnen de Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet

zullen de gemeenten mogelijk een groter beroep op de GGD doen ter advisering op

bijvoorbeeld gebiedsvisies en het omgevingsplan.

O ntw i kke I i n ge n met (m oge lii ke ) fi n a ncië le conse q ue nti es

Khonraod
Khonraad is het landelijke registratiesysteem voor de Wet verplichte GGZ. Het ZVH

dient dit systeem te gebruiken. De kosten voor Khonraad blijken in de praktijk hoger

te zijn dan begroot. ln het eerste kwartaal 202L wordt een voorstel uitgewerkt en

verwerkt in de program mabegroting 2O22.

Progromma RDOG2024

ln 2020 is het programma RDoG2024 gestart met een eerste businesscase waarvoor

in de programmabegrotingen 2020 en202I is gevraagd om een extra investering.
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Voor 2020 is aan de gemeenten in Hollands Midden een additionele bijdrage via de
BPI/BPK gevraagd van € 1.201.000 en voor 202L daar bovenop € 632.000.

Tabel: oon de eerste businesscose o RDOG2024

Deze extra bijdragen zijn verwerkt in de BPI/BPK en aangemeld in de eerste
voortga ngsrapportage 2020.

Voor de tweede businesscase zal naar verwachting een incidentele en mogelijk ook
structurele extra investering gevraagd worden van de gemeenten. ln de tweede
businesscase zal helder worden welke baten (zowel maatschappelijk als financieel)
het programma RDOG2024 heeft.

Op 10 maart 202L staat een raadsinformatiebijeenkomst gepland voor de
gemeenten in de Leidse Regio. Tijdens deze bijeenkomst wordt u meegenomen in
de tweede businesscase. De tweede businesscase wordt gelijktijdig met de
programmabegroting 2022van de RDOG HM aan u aangeboden.

lndexering
De werkgroep financiêle kaderstelling gemeenschappelijke regelingen heeft de
indexering voor 2022 vastgesteld op I,34Yo.

Zienswijze
De inschatting is dat op totaalniveau de begroting 2O22 qua omvang gelijk zal zijn
aan 2O2L. Op de programmabegroting 2O22 zal als gebruikelijk uw zienswijze
worden gevraagd. Ook kunt u hierbij uw visie op de tweede businesscase kenbaar
maken.

Tot slot
De portefeuillehouder heeft in het Politiek Forum eerder zijn zorgen gedeeld over
het uitblijven van financiële informatie en de planning rondom de 2" Business Case

RDOG2024 en het opleveren van de begroting 2022. En heeft daar in de vergadering
van het Algemeen Bestuur RDOG van 9 december 2020 nadrukkelijk aandacht voor
gevraagd.

lk vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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2020 202r
lncidentele bijdrage € L3.000 € 11.000
Structurele biidrage € 28.000 € 10.000
Totaal € 41.000 € 21.000
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