VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:
Datum collegebesluit:
Datum commissievergadering:
Datum raadsvergadering:

Z/22/65192/299122
Maandag 25 april 2022
donderdag 19 mei 2022
donderdag 2 juni 2022

Soort Voorstel:
Onderwerp:

Adviesnota
Zienswijze op Programmabegroting 2023 Hecht.

Portefeuillehouder:
Programma:
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7.1. Volksgezondheid en Milieu

Kernboodschap:

De gemeente Voorschoten neemt deel aan de
gemeenschappelijke regeling Hecht (voorheen RDOG HM).
Hecht heeft een concept programmabegroting 2023
opgesteld en deze voor een zienswijze van de
gemeenteraden aan de deelnemende gemeenten voorgelegd.
Deze zienswijze zal worden betrokken bij de vaststelling van
voornoemd stuk door het Algemeen Bestuur van Hecht op 30
juni 2022.

Bijlagen:

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief van Hecht aan gemeenteraden
Bijlage 2 Conceptprogrammabegroting Hecht voor het jaar
2023 (bijlage I bij aanbiedingsbrief)
Bijlage 3 Concept brief zienswijze gemeente Voorschoten op
concept Programmabegroting 2023 Hecht.

Beslispunten

1. Een zienswijze op de Programmabegroting Hecht 2023 aan
Hecht naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit
besluit behorende brief.

Relatie met:
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Agendapunt:
Toezegging:
Amendement/motie:
Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Zienswijze op Programmabegroting 2023 Hecht.
Samenvatting
Hecht (voorheen RDOG HM) behartigt de belangen van de 18 deelnemende gemeenten op het
terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het
grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ambulancezorg.
Op 15 april jl. hebben de deelnemende gemeenten van het Dagelijks Bestuur (DB) van Hecht
het verzoek ontvangen om uiterlijk 15 juni 2022 uw zienswijze kenbaar te maken op de
programmabegroting 2022 van de RDOG HM. Het DB voegt de zienswijzen van de gemeenten
op de programmabegroting 2023 samen en voegt deze bij de vergaderstukken van het
Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG HM voor de vergadering op 30 juni 2022. Doel is de
programmabegroting 2023 tijdens de betreffende vergadering vast te stellen.
De geschetste financiële kaders, geven geen aanleiding tot grote wijzigingen.
Voorgeschiedenis
Op 7 februari jl. heeft het AB van Hecht de gemeenten reeds geïnformeerd over de financiële
kaders en de te verwachten ontwikkelingen voor 2023.

Beoogd effect
Vaststellen van de zienswijze van gemeente Voorschoten op de Programmabegroting 2023 van
Hecht.
Argumenten
1.1 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling
Hecht kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de Programmabegroting 2023.
Op grond van artikel 35, leden 1 en 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26,
lid 1, van de Gemeenschappelijke Hecht dient de gemeenteraad gevraagd te worden om een
zienswijze te geven op de Programmabegroting.
Kanttekeningen
- Jaarrekening 2021
Normaliter is voorafgaand aan het aanbieden van de programmabegroting de jaarrekening over
het voorgaande jaar vastgesteld. De aangeboden jaarstukken 2021 zijn echter conceptstukken.
Mogelijke wijzigingen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet leiden tot materiele gevolgen, maar
de stukken zijn dus nog niet definitief. De definitieve jaarstukken staan ter vaststelling
geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022. Ook het voorstel
voor resultaatbestemming zal dan worden behandeld.
Communicatie/Inwonersparticipatie
De bijgesloten brief met de zienswijze van de raad wordt na accordering raad verstuurd naar
het bestuur van RDOG HM.
De zienswijze van de gemeenteraad moet worden ingediend uiterlijk 15 juni 2022 bij het
Dagelijks Bestuur van Hecht.
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Financiën
De concept programmabegroting 2023 van HECHT betekent voor de gemeente Voorschoten een
bijdrage van € 1.620.000 voor 2023 en verder. In de gemeentebegroting is rekening gehouden
met een bijdrage van € 1.575.000. Dit betekent een stijging van € 45.000 voor 2023 en verder.
Gedeeltelijk wordt de gemeente voor deze bijdrage gecompenseerd, omdat Voorschoten geen
gebruik maakt van het Crisis Interventie Team (CIT) in de regio Hollands Midden, maar dit in de
regio Haaglanden afneemt. Bij besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat
het aandeel hierin van Voorschoten (€ 47.000) wel wordt meegenomen in de BPI-berekening,
maar dat Voorschoten dit aandeel gecrediteerd krijgt. In de gemeentebegroting wordt uitgegaan
van een credit van € 45.000, maar dat bedrag is voor 2023 e.v. verhoogd met € 2.000.
Het financieel effect is per saldo € 45.000 nadelig voor 2023 e.v.. De bijdrage aan HECHT wordt
op basis van de concept programmabegroting HECHT 2023 opgenomen in de gemeentelijke
kadernota 2023.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris
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drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Besluit
Zaaknummer: Z/22/65192/299122

De raad der gemeente Voorschoten,
gelet op artikel 35, leden 1 en 3, van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel
26, lid 1, van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van maandag 25 april 2022,

besluit:

1.

Een zienswijze op de Programmabegroting Hecht 2023 naar voren te brengen zoals
verwoord in de bij dit besluit behorende brief..

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 2 juni 2022

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerdink
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