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Zienswijze op Kadernota 2019 RDOG Hollands Midden

Geacht bestuur,
Wij hebben uw Kadernota 2019 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
ontvangen. In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze zienswijze.
Voor de gemeente Voorschoten stijgt de bijdrage vanaf 2019 fors. Met betrekking tot deze stijging
merken wij het volgende op:
Uitbreiding taken
De verhoging van de bijdrage als gevolg van de uitbreiding voor Veilig Thuis, Soa en lijkschouw alsmede
de indexatie beschouwen wij als een pijnlijke maar noodzakelijke investering om de dienstverlening op
het gewenste en noodzakelijke niveau te brengen en uw organisatie robuuster te maken. De verhoging
van de bijdrage als gevolg van een andere financieringssystematiek voor het Rijksvaccinatieprogramma is
evident en helder.
Bijdrage VT en JPT
Met betrekking tot de (reguliere) bijdrage aan Veilig Thuis (VT) en Jeugd Preventie Team (JPT) moeten wij
constateren dat de bijdrage (na compensatie) nog altijd € 62.000 hoger ligt dan hetgeen wij momenteel
bijdragen. Een dergelijke stijging is voor ons onverklaarbaar en zonder nadere uitleg c.q. onderbouwing
niet acceptabel. Een wijziging van financieringssystematiek zal naar onze mening niet moete leiden tot
een dergelijke lastenverzwaring. Graag zien wij uw verklaring en onderbouwing hieromtrent tegemoet.
Met betrekking tot de verhoging van de bijdrage voor VT als gevolg van een decentralisering van de
decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (voorheen via de centrumgemeenten), merken wij op dat wij er
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van uitgaan dat deze op andere wijze wordt gecompenseerd. Een verhoging van de bijdrage zonder
compensatie op andere terreinen is voor ons niet bespreekbaar.
Wij begrijpen dat er structurele verhoging van de lasten noodzakelijk zijn om de problemen van de
afgelopen jaren een halt toe te roepen en de kwaliteit van dienstverlening op peil te houden. Echter, wij
benadrukken de urgentie om zo kostenefficiënt mogelijk te opereren, wetende dat de financiering van
RDOG HM geen zogenaamde ‘open einde-regeling’ (meer) is. Daar waar nodig gaat het college van
burgemeester en wethouders graag het gesprek aan om, indien noodzakelijk, keuzes te maken en
prioritering aan te brengen in (het ambitieniveau van) de uitvoering van zowel wettelijke als
bovenwettelijke taken.
Wij vertrouwen erop dat de RDOG HM naar aanleiding van deze Kadernota, met inachtneming van
bovenstaande punten, voor de komende periode met een dusdanige reële indexering en algemene reserve
kan werken, dat RDOG HM niet meer met een begrotingswijziging terug hoeft naar de deelnemende
gemeenten. Met deze maatregelen, zoals vermeld in de Kadernota 2019, heeft de RDOG HM zich per slot
van rekening ten doel gesteld om de komende jaren binnen de geraamde budgetten te blijven.
Wij wensen u succes met het uitvoeren van uw taken.
Met vriendelijke groet,
De raad van gemeente Voorschoten,
de griffier,

de voorzitter,

