
 

AMENDEMENT 
 

 
Voorstel nummer: F 
 

 
Onderwerp: Programmaplan RDOG2024 
 

 
Agendapunt 13: RDOG zienswijze begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020 
 

 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
De tekst onder ‘Visie op het programma RDOG2024’ in de zienswijze: 
“(...) Voor het vervolg van het programma RDOG2024 geven wij u de volgende aandachtspunten 
mee. 
 
1. We verwachten dat de investeringen zich op korte en langere termijn terugverdienen in de  
    financiële en maatschappelijke baten. 
2. We verzoeken u: 
a. de baten van het programma meetbaar te maken, bij voorkeur kwantitatief en waar niet mogelijk  
    kwalitatief; 
b. de raad middels een voortgangsrapportage tweemaal per jaar te informeren over de voortgang 
    van het programma en de financiële en maatschappelijke baten; 
c. te zorgen voor beter inzicht in en meer controle over de uitvoering en kosten van de RDOG HM  
    door op taakniveau te rapporteren.” 
 
Te wijzigen in: 
“(...) 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 zorg zijn en 
investeringen in ICT en bedrijfsvoering moeten ondersteunend zijn aan het bereiken hiervan. In 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 besparingen. 
3. De investeringen in het programma dienen uitgesplitst te worden in zowel noodzakelijke  
    (achterstallige en acute) investeringen in bedrijfsvoering en ICT als wenselijke (additionele)  
     investeringen in de serviceverlening aan inwoners en gemeenten om een goede prioritering aan te 
     brengen en indien noodzakelijk keuzes te kunnen maken. 
4. Investeringen in RDOG2024 zijn realistisch begroot (eventuele overschrijdingen zijn tot een  
    absoluut minimum beperkt) en verdienen zich op korte en langere termijn terug in de financiële 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 financiële 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.” 
 
 

 
Toelichting: 
 
– Met het programma RDOG2024 wordt ingezet op een wendbare, moderne en klantgerichte RDOG, 
   maar niet alle voordelen en randvoorwaarden zijn bekend. 
– Om het vertrouwen van de raad te winnen, moeten inspanningen inzichtelijk zijn en moet er inzage  
   worden gegeven in afwegingen (kosten en baten). 
– Noodzakelijke investeringen behoren prioriteit te krijgen voordat kan worden overgegaan naar  
   wenselijke verbeteringen in dienstverlening (mits de RDOG zelf genoeg financiële ruimte daarvoor  
   heeft gecreëerd). 
– Investeringen dienen zich op de korte en (middel)lange termijn terug te verdienen in zowel  
   maatschappelijke als financiële baten onder meer door een dienstverlening die zich kenmerkt door  
   betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. 
– Ongeacht het tijdsgewricht hoeft betere service niet te leiden tot méér service en wij verwachten  
   een organisatie met deze gedachte centraal in haar handelen. 
– Ambities dienen gepaard te gaan met kritische en realistische keuzemogelijkheden voor  
   verantwoorde financiën. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
VVD, Brigitte van Elburg 
CDA, Medea Hempen 
D66, Prachee van Brandenburg 
CU/SGP, Geert Schipaanboord 
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PvdA,  
GL,  
 
 
 

Uitkomst raad 
(in te vullen door de griffie) 

 

Wel / niet in stemming Wel 

Voor 10 (VVD/CDA/D66/CU-SGP) 

Tegen 7 (PvdA/GL/LPL) 

Afwezig 4 (LPL/CDA/PvdA) 

Resultaat AANGENOMEN 
 


