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vaststelling begrotingswijziging RDOG HM 2009

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. positief te oordelen over bijgaande ontwerp begrotingswijziging RDOG 2009
2. in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2009 die dit voor de
gemeente Nieuwkoop tot gevolg heeft
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
In mei 2008 is door het RDOG een (voorlopige) begroting 2009 opgesteld. Vanwege twee
ontwikkelingen, de vermindering van de index personeelskosten maar vooral vanwege
het verwerken van de kosten van invoering en exploitatie van een Elektronisch Kind
Dossier (EKD) in de subregio Zuid-Holland Noord, is een begrotingswijziging nodig.
Op 17 september 2008 heeft de stuurgroep ketenconvenant jeugdzorg, aangevuld met
de portefeuillehouders gezondheidszorg van de gemeenten Zoeterwoude en
Noordwijkerhout, zich beraden over de bijgestelde begroting voor de invoering van het
EKD in de subregio Zuid-Holland Noord. Deze begroting is in goed onderling overleg
tussen de uitvoeringsorganisaties en ambtenaren van de stuurgroepgemeenten tot stand
gekomen.
Beoogd effect
Een vastgestelde begroting 2009 van het RDOG en regiobrede implementatie van het
EKD.
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Argumenten:
1.1 De invoering van het EKD kent voordelen ten opzichte van de huidige situatie. Voor
de voorliggende begroting is regiobreed draagvlak, 1 oktober is dit in het bestuurlijk
overleg bekrachtigd.

Kanttekeningen:
1.1 Gemeenten ontvangen voor de invoering van het EKD een vergoeding, bestaande
uit implementatiekosten en een structureel budget. In eerste instantie was de
gemeentelijke bijdrage voor Nieuwkoop geraamd op € 416.000,--, dit blijkt € 487.000,-- te
worden. De bijdrage voor de implementatie is niet toereikend.

Communicatie
nvt
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
• brief aan de raad
• ontwerp begrotingswijziging RDOG HM 2009

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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