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Onderwerp

Zienswijze op brief financiële kaders 2022 van RDOG Hollands Midden

Geacht bestuur,
Op 7 januari jl. 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.
Mede ingegeven door de vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis binnen de RDOG Hollands
Midden (hierna: RDOG) heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het wijzigen van de
bestuurlijke governance van de RDOG. Dit betekent dat per 01-01-2021 het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid is opgeheven en twee bestuurlijke adviescommissies
(BAC’s) zijn gevormd: de BAC Publieke Gezondheid (BAC PG) en de BAC 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 mogelijke 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.
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Gezien uw brief met financiële kaders 2022 willen wij niet dat de BPI buiten de autonome
ontwikkelingen verder stijgt of dat programma RDOG 2024 tot hogere bijdragen leidt. Heldere
kaders inzake programma RDOG 2024 dienen opgenomen te zijn in de programmabegroting
2022. Wij verwachten van u dat de uitgaven budgettair neutraal zullen verlopen en dat er geen
verdere begrotingswijziging nodig zal zijn.
Wij wensen wij de RDOG veel sterkte en wijsheid toe in deze tijd. Via onze portefeuillehouder
blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen binnen de RDOG HM.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Voorschoten,
de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

Ch. B. Aptroot
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