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GGD HM raadsbief RDOG voor raadsbijeenkomst 1"2 februari

Geachte gemeenteraad,

Op 7 januari heeft u een brief van de RDOG ontvangen waarin zij aangeven dat het
Algemeen Bestuurdit jaarbesloten heeftgeen kadernota 2027aante bieden. Dit
omdat de programmabegroting RDOG 2021 wordt beTnvloed door de
ontwikkelingen in het programma RDOG2024 en inhoudelijk voortborduurt op
uitga ngspunten voor de begrotin g 2O20.
op 72 februari heeft u samen met de Leidse gemeenteraden een avond over de
kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen. omdat de kadernota van de
RDOG ontbreekt, willen wij u in deze brief zoveel mogelijk informeren over een
aantal ontwikkelingen bij de RDOG. De onderwerpen waarover we u willen
informeren zijn: programma RDOG 2024,VeiligThuis (VT)en het Zorg- en
Veilígheidshuis (ZVH).

RDOG 2020-2024
De RDOG heeft de afgelopen jaren onvoldoende kunnen aansluiten bij de
veranderingen op het terrein van de publieke gezondheidszorg. De accountant heeft
aangegeven dat de veranderkracht van de organisatie is niet groot genoeg en dat
noodzakelijke verbeteringen op het gebied van organisatie en sturing nodig zijn.
Onder meer:
- klanten en gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) moeten de toegevoegde waarde
van de RDOG beter herkennen en de keuzemogelijkheden scherp hebben;
- stuurlijnen en diensten moeten krachtiger aansluiten bij de bij de belevingswereld
van de bestuurlijke en ambtelijke gemeente;
- verandering moet strakker naast dagelijkse sturing worden opgezet. Medewerkers
willen een herkenbare concrete koers hebben van de RDOG (waarom samen,
waarom anders en hoe daarheen);
- het managementteam moet op deze verandering veel consistenter en duidelijker/
besluitvaardiger sturen en meer sector overstijgend;
- ondersteunende processen en systemen moeten worden geoptimaliseerd (basis op
orde).071 54 58 500
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voor de benodigde veranderingen is het adviesbureau Twijnstra en Gudde
aangetrokken. Zij hebben het programmaplan RDOG 2024 uitgewerkt. De
programmalijnen van de organisatie verbeteringen richten zicht op het versterken
van de: ondersteunende processen, governance, strategisch vermogen, informatie
en data en teams (zie bijgevoegde DtN).

Met dit programma wil de RDOG een robuuste organisatie worden die zijn
bedríjfsvoering op orde heeft, flexibel is en datagericht kan werken.

Businesscases RDOG 2024 (TG)

Voor RDOG2024 ís een 1' businesscase uitgewerkt. De businesscase beschrijft de
ínvestering die in 2020 en2021, nodig zijn om RD0G2024 en de structurele
organisatieverbeteringen door te voeren. Voor 2020 en 2021 wordt een investering
van €2'027.550 en €.1'.772.550 gevraagd. Hierin zitten zowel structurele kosten
voor versterken deskundigheid op afdeling financiën, als incidentele kosten voor het
project RDOG2024 en trekkers van de programma,s.
Aan een 2' businesscase waarin de lange termijn kosten en de financiële
consequenties gepaard gaan met de effecten van RDoG2024 wordt nog gewerkt.
Het Algemeen Bestuur heeft in december aangeven dat zij deze doorkijk naar langer
termijn wil hebben alvorens een definitief besluit te nemen op 25 maart.

Veilig Thuis (VT) 2020
Bíj Veilig Thuis is het aantal meldingen in 2019 meT.2s%gestegen ten opzicht van
2018. oorzaak hiervoor is de aangepaste wet op de meldcode Huiselijk geweld
m.i.v. L januari 2019), de nieuwe taken die Veilig Thuis heeft gekregen in kader van
het landelijk nieuwe Handelíngsprotocol en versterkte samenwerking met de politie.
ln september 2019leidde dit er toe dat er voor w 2020 € 3,3 miljoen extra gevraagd
werd ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting voor 2020. Deze berekening
is gebaseerd op een rekenmodel van Veilig Thuis dat ís opgesteld door e-consult.

Het PPG en AB zijn over de resultaten van Q-consult in gesprek gegaan en dat leidde
tot de volgende aanpassingen:

- er is naar verschillende mogelijke aanpassingen in het takenpakket van
veilig Thuis gekeken. Er is voor het (tijdelijk) opheffen van bepaalde
bovenwettelijke taken gekozen om tot een kostenbesparing van afgerond €
0,8 miljoen te komen;

- de kosten van een incidentele inhaalslag monitoring zijn van de meerkosten
afgetrokken, dit heeft ook een kostenbesparing opgeleverd van 0,g miljoen;

- bü een eerdere verhoging van veÍlig Thuis was al rekeníng gehouden met
een productiestijging van Syo doorberekend, dat leverde een besparing van
€ 0,5 miljoen op;

- het is niet aannemelijk dat de groei van het aantal meldingen in 2oz0
volledig zal stagneren. Er wordt daarom rekening gehouden met een groei
van 10Yo dat een toename in kosten betekent van € 1,0 miljoen;

- voor mogelijke hogere stijgingen ís er een ventielafspraak gemaakt. Een
stijging van 5% wordt door vr opgevangen. Bij stijging boven de 5% víndt
het gesprek met de gemeente plaats.
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Overzicht kosten Veilig Thuis:

ln tabel:

ExTra nodie volgens Q-conlult
Af: Draaiknoppen afgerond

€ 3,3rn

€ -0,8m

Af: lncidentele inhaalslag monitorinç
Af: Efficiencytoename 5%

€ -0,8m
€ -0,5m

Bij: Ì 0% groei € rl,Om

Per saldo € 2,2m

De eerder vastgestelde begroting voor Veilig thuis in 2020 bedraagt € 8,8 miljoen en

wordt met de huidige prognose € 11 miljoen. Hiervan kan€ t,2 miljoen gefinancierd

worden uit de Doeluitkering Vrouwen Opvang (DUVO-middelen) die de

centrumgemeente Gouda en Leiden onwangen. Ruim € 1 miljoen wordt in 2020

incidenteel bij de gemeenten die deelnemen aan de RDOG gevraagd.

Het gaat vooralsnog om een eenmalige ophoging. Er zijn voortdurend nieuwe

ontwikkelingen waardoor het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis kan

worden beïnvloed. Het komend jaar zal nauwlettend worden gemonitord welke

ontwikkelingen de meldingenstroom beïnvloeden en welke maatregelen

noodzakelijk zijn om Veilig Thuis op langer termijn optimaal te laten functioneren

Ontwikkeling zorg en veiligheidshuis (ZVH)

ln ZOZL zal het huidige veiligheidshuis worden verbreed naar een Zorg- en

veiligheidshuis (ZVH). Het doel van dit ZVH is het huidige zorg- en veiligheidsveld

met elkaar verbinden en bijdragen aan een integraal sluitende aanpak voor
(complexe) casuïstiek. De partners zijn: de 1.8 gemeenten in Hollands Midden,

Openbaar Ministerie, Politie, GGD (incl. Veilig Thuis), Jeugd bescherming West,

Reclassering Nederland, Fivoor, Leger des heils, Raad voor de Kinderbescherming en

Dienst Justitiële lnrichtingen. Het ZVH heeft daarnaast een grote kring van

samenwerkingspartners in de zorg-, straf en diensWerleningsketen, zoals

woningbouw, maatschappelijke opvang en GGZ-aanbieders.

Het ZVH is aanvullend op de lokale aanpakZorg- en Veiligheid

ln het AB van l"L december is besloten om naast het programma RAV (regionaal

ambulance vervoer), GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen),

GGD/RDOG (gemeentelijke gezondheidsdienst), het Zorg en Veiligheidshuis als een

vierde programma bij de RDOG onder te brengen. Omdat het Zorg en

Veiligheidshuis ook de veiligheidsregio beslaat wordt een aparte

bestu urs(advies)commissie ZVH ingericht.

Vanuit het programma GGD zal de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis

(MZVT), onderdeelgaan uitmaken van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Binnen de sector MZVT zijn de volgende taakvelden (op het snijvlak van zorg en

veiligheid) te onderscheiden. leder met een eigenstandige (wettelijke) taak:
¡ Veilig Thuis Hollands Midden (VT). Wettelijke taak van gemeenten in het

kader van WMO.
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Verantwoordelijk voor meldingen en adviesvragen op het gebied van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Meldpunt Zorg en Overlast (MZO). Deze neemt meldingen en signalen aan
over zorg ell overlast, vðtl [rurgers err ¡lrufessiunals. Geeft advies en leidt toe
naar zorg- en/of hulpverlening.
Crisis lnterventieteam (ClT). Levert kortdurend, intensief en desgewenst op
locatie hulp in gezinnen.

Jeugd preventie Team (JPT). Begeleidt jongeren tot 18 jaar die ín aanraking
zijn gekomen met de politie.
Basíszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (BKK). Levert op verzoek
procesregÍe ín gezinnen, waarin tenminste één van de ouders behandeling
heeft bij de GGZ en/of verslavingszorg.

Uitvoering Wet verplichte ggz, van 1. januari 2O2Otot L januari 2OZI.

Het tot stand komen een Zorg en Veiligheidshuis dient budgetneutraal te
geschieden. Het zal wel tot wíjzigingen in de gemeenschappelijke regeling leiden. De

stukken hiervoor zullen dit voorjaar aan u worden voorgelegd. De inrichting van het
Zorg en Veiligheidshuis hangt ook samen met de ontwikkelingen Veilig Thuis en
RDOG 2024_

Proces

Op 1.2 februari vergadert het AB RDOG over de uitgangspunten voor de
Programmabegroting 202I, de uitgewerkte businesscases RDOG2024 en de L"
begrotingswijziging 2020. ln het AB 25 maart worden het concept
programmabegroting RDOG 2021 vastgesteld. Verschillende documenten zullen u
ter besluitvorming of voor een zienswijze worden aangeboden. Het onderstaande
schema geeft aan welke. ln de regíowerkgroep 12 meizullen wij u in de
ontwíkkelingen verder meenemen.

U krijgt de volgende stukken de komende tijd ter vaststelling of voor een zienswijze
aangeboden.

w'tj hopen u hiermee mee te hebben genomen in de ontwikkelingen die spelen bij
de RDOG. Al deze ontwikkelíngen kunnen mogelijk ook van invloed zijn op de
progra mmabegroting 2021- van de RDOG.
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WAT WANNEER

1" begrotingswijziging 2020 RDOG April2020

Wijziging van de gemeenschappelijke

regeling RDOG i.k.v. zorg en

veiligheidshuis

Maart/April 2020

Zienswijze voor concept

progra mmabegroting 202L RDOG

April 2O20-reactietermijn tot AB l juli
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Mocht u het op prijs stellen uitgebreider over deze ontwikkeling te worden
geïnformeerd horen wij het graag. Het uitnodigen van Twijnstra en Gudde voor een
presentatie over RDOG 2024 behoort tot de mogelijkheden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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