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Zienswijze over de RDOG Ontwerpbegroting 2013

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Niet in te stemmen met de RDOG Ontwerpbegroting 2013;
2. De zienswijze met de bijgaande brief aan het Algemeen Bestuur van de RDOG
kenbaar te maken.
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Toelichting
Probleemstelling
Het Algemeen Bestuur van de RDOG verzoekt de gemeente een zienswijze kenbaar te
maken over de begroting 2013.
Inleiding
De RDOG heeft de gemeente Nieuwkoop de ontwerpbegroting 2013 aangeboden. Dit geeft
de raad de gelegenheid, conform artikel 26, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling, een
zienswijze te geven over de Ontwerpbegroting 2013 zodat het Algemeen Bestuur van de
RDOG op 27 juni 2012 deze zienswijze kan meewegen.
In 2011 heeft het AB besloten dat de RDOG een taakstellende bezuiniging realiseert in
2013 van 5% te opzichte van 2009. De gemeente Nieuwkoop was het met deze
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taakstelling eens, zoals de gemeenteraad ook in de zienswijze op de begroting 2011 heeft
laten weten. De zienswijze beperkt zich tot een beoordeling van deze taakstelling en de
hierop betrekking hebbende bezuinigingen. Over de uitvoering van de taken van de RDOG
zijn geen opmerkingen.
Kader / Eerdere besluiten
De gemeenschappelijke regeling RDOG.
Zienswijze van de gemeente Nieuwkoop over de voorgenomen bezuinigingen van de
RDOG.
Beoogd effect
Verantwoorde uitvoering van (wettelijke) taken voor het gezondheidsbeleid
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1.1 De RDOG voldoet niet aan de gestelde bezuiniging in 2013
De RDOG is goed op weg, maar bereikt de taakstelling van 5% in 2013 niet. In 2014 is de
geprognosticeerde bezuiniging wel 5%. De RDOG stelt voor in 2015 de niet gehaalde
bezuiniging alsnog te realiseren.
1.2 De RDOG voldoet niet aan het regionaal afgesproken percentage voor indexering
De RDOG voldoet niet aan de regionale afspraak dat de begroting met 1,96% wordt
geïndexeerd. De RDOG geeft aan dat in de begroting 2012 een lagere indexering was
opgenomen en corrigeert in 2013 het percentage naar 2,26% voor de WPG en 2,04% voor
de JGZ. Dit is niet conform de afspraak.
Kanttekeningen:
De komende bezuinigingen bij de RDOG leiden tot een versobering van de uitvoering van
de taken door de RDOG.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Er zijn in de begroting van de RDOG op dit moment geen risico’s. Het voorkomen van een
grote calamiteit of een epidemie kan financiële risico’s met zich meebrengen. De RDOG
heeft voldoende weerstandvermogen, reserves en voorzieningen om deze risico’s op te
kunnen vangen.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Voor de RDOG is in de gemeentebegroting 2013 totaal een bedrag opgenomen van
€ 908.000,--.
Volgens de begroting 2013 is de gemeentelijke bijdrage aan de RDOG € 761.061,-(Bedrag Per Inwoner € 28,20 x 26.988 inwoners). Daarnaast brengt de RDOG een bedrag
van € 138.694,24 in rekening voor de kosten van het Elektronisch Kinddossier (EKD) en de
ICT- en huisvestingskosten voor het CJG.
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Achterliggende stukken die ter inzage liggen
- Ontwerpbegroting 2013 van de RDOG Hollands Midden.
Advies meningsvormende raad
(griffie)

3

