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Inleiding 

Aanleiding 

Volgens artikel 2c van de ‘Verordening Begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018’ vindt bij de tweede 

bestuursrapportage altijd een begrotingswijziging plaats. 

Samenvatting 

De financiële verschillen ten opzichte van de begroting zijn ook dit jaar weer buitengewoon groot door de 

extra corona werkzaamheden van de RDOG HM. Voor enkele taken worden nog inhaalwerkzaamheden als 

gevolg van Corona verricht alsmede extra inzet voor Corona naast de reguliere uitvoering van taken. Voor de 

inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de 2e bestuursrapportage 2021. Door deze administratieve 

begrotingswijziging gaat de begroting 2021 RDOG HM aansluiten bij de prognose voor de taakuitvoering zoals 

neergelegd in de tweede bestuursrapportage. Hierdoor wordt een analyse van de verschillen tussen de begroting 

en de jaarrekening beter mogelijk. Tevens wordt voorkomen dat er sprake is van omvangrijke verschillen in 

begrotingstotaal tussen begroting en jaarrekening waarvoor het Algemeen Bestuur toestemming dient te geven in 

verband met de rechtmatigheid van de uitgaven. In deze begrotingswijziging wordt niet meer zoals in voorgaande 

jaren het resultaat naar nul gebracht door het gerealiseerde saldo op te nemen als mutatie op de algemene 

reserve binnen de gewijzigde begroting. Hierdoor wordt de indruk voorkomen reeds vooruit te lopen op de wijze 

van resultaatbestemming bij vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur op 13 april 2022. Dit 

betekent wel dat de gewijzigde begroting RDOG HM hierdoor een positief saldo geeft van 137k.  

 

De 1e begrotingswijziging 2021 betreft ook een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën. Het 

gerealiseerde resultaat komt overeen met de prognose als vastgesteld in berap II. De bijdrage per inwoner en 

bijdrage per kind (BPI/BPK) wijzigt niet. 

 

Werkwijze 

Bij de 2e bestuursrapportage 2021 wordt op grond van de op 28 maart 2018 door het Algemeen Bestuur 

vastgestelde ‘Verordening Begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018’ een begrotingswijziging 

ingediend. De aanpassingen geschieden op basis van afwijkingen tussen de Programmabegroting 2021 en de 

geprognotiseerde baten en lasten, zoals die zijn opgenomen in deze 2e bestuursrapportage 2021.  

In artikel 2d van de ‘Verordening Begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018’ staat dat alleen bij een 

begrotingswijziging waarin de BPI/BPK stijgt, wordt een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd. Omdat de 

BPI/BPK niet stijgt, wordt geen zienswijze aan de gemeenteraden gevraagd.  

Het Algemeen Bestuur zal worden gevraagd de 1e begrotingswijziging 2021 op 8 december 2021 vast te stellen.  

Beleidsbegroting 

Inleiding 

De aanpassingen van de programma’s GGD, ZVH, GHOR en RAV volgen uit de correcties in de 

1e begrotingswijziging 2021.  

Verplichte paragrafen 

Algemeen 

Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG 

Hollands Midden. In de op 15 juli 2020 vastgestelde Programmabegroting 2021 is de laatste stand van zaken 

opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.  

Risico’s 

Voor risico’s wordt verwezen naar de actuele risico-inventarisatie in de op 15 juli 2021 door het Algemeen 

Bestuur vastgestelde Jaarrekening 2020. 

Begrotingsuitgangspunten en parameters 

Behoudens de wijziging van de raming van baten en lasten van de vier programma’s en de daaraan ten 

grondslag liggende oorzaken, zijn de (overige) financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters niet 

gewijzigd ten opzichte van de Programmabegroting 2021, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.  
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De begrotingswijziging wordt opgesteld voor de vier programma’s GGD, ZVH, GHOR en RAV, waardoor de 

uitkomsten van de 1e begrotingswijziging 2021 overeenstemmen met de verwachte baten en lasten over 2021.  
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Wijziging 

Toelichting  

Met deze 1e begrotingswijziging 2021 wordt een administratieve wijziging doorgevoerd. Dit betreft onderlinge 

verschuivingen tussen economische categorieën met als doel de begroting 2021 na 1e wijziging te laten 

aansluiten bij de werkelijk verwachte lasten en baten. Het gerealiseerde resultaat (na mutatie reserves) is 

overeenkomstig de prognose die volgt uit de 2e bestuursrapportage over 2021. Ook de bijdrage per inwoner en 

bijdrage per kind (BPI/BPK) wijzigt niet. 

De begroting 2021 na 1e wijziging wordt hierna voor de RDOG Hollands Midden en per programma weergegeven. 

Vervolgens is een toelichting op de reserves opgenomen.  

De kolom ‘Prognose 2e berap 2021’ bevat de prognose van baten en lasten in de 2e bestuursrapportage 2021. De 

kolom ‘Begroting 2021’ geeft de Programmabegroting 2021 weer. De kolom ‘Begroting 1e wz 2021’ geeft de 

begroting 2021 na de 1e begrotingswijziging weer. 

Bedragen luiden in €k (= €1.000). 

RDOG Hollands Midden 

1e begrotingswijziging 2021 

Hieronder staat de wijziging van de raming van baten en lasten van de RDOG Hollands Midden voor 2021. 

De letter A is een verwijzing naar de corresponderende letter A in de volgende tabel. 

 

  

(€ 1.000,-)  Begroting 2021  Mutatie 
 Begr. Wijz I 

2021 

 A 

Salarissen en sociale lasten 69.643             4.674               74.318           

Tijdelijk personeel 2.443               51.261            53.704           

Overige personeelslasten 3.701               1.602               5.303             

Subtotaal personeelslasten 75.788             57.537            133.325         

Kapitaallasten 4.030               -523                 3.507             

Huisvesting 3.029               12.753            15.782           

Organisatiekosten 11.954             1.859               13.813           

Materialen 1.965               3.775               5.739             

Voorzieningen -                        -                        -                      

Kosten meldkamer 485                   -26                   459                 

Onvoorzien 19                     -                        19                   

Lasten vorig boekjaar -                        492                  492                 

Subtotaal overige lasten 21.482             18.329            39.811           

Lasten 97.269             75.867            173.136         

Gemeenten BPI/BPK 49.356             -                        49.356           

Gemeenten overig 8.680               1.238               9.918             

Derden 4.626               -708                 3.918             

Zorgverzekeraars 30.754             2.166               32.920           

Rijk 3.576               73.485            77.061           

Baten vorig boekjaar -                        32                    32                   

Baten 96.992             76.212            173.204         

Gerealiseerde saldo van baten en lasten -277                 345                  68                   

Storting reserves -523                 12                    -511               

Onttrekking reserves 800                   -221                 579                 

Gerealiseerde resultaat -0                      137                  137                 
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RDOG Hollands Midden 

Begroting 2021 per programma na 1e wijziging  

De volgende tabel geeft een samenvatting van de uitkomst van de 1e begrotingswijziging 2021 van de RDOG 

Hollands Midden per programma.  

De aanduidingen A1 t/m A4 zijn verwijzingen naar de corresponderende aanduidingen A1 t/m A5 in andere 

tabellen in deze begrotingswijziging. 

 

(€ 1.000,-)  GGD   ZVH   GHOR  RAV   Overhead 

 Begr. Wijz I 

2021 RDOG 

 A1  A2  A3  A4  A5  A 

Salarissen en sociale lasten 27.461             11.061            880                 20.806      14.110      74.318            

Tijdelijk personeel 46.618             1.381               281                 1.021        4.403        53.704            

Overige personeelslasten 2.200               92                    14                   1.064        1.932        5.303               

Subtotaal personeelslasten 76.280             12.534            1.175             22.891      20.445      133.325          

Kapitaallasten 79                     2                       20                   2.406        1.000        3.507               

Huisvesting 13.421             -                        48                   932           1.380        15.782            

Organisatiekosten 4.813               911                  384                 1.602        6.103        13.813            

Materialen 4.416               1                       2                     1.171        150           5.739               

Voorzieningen -                        -                        -                      -                 -                 -                        

Kosten meldkamer -                        -                        -                      459           -                 459                  

Onvoorzien -                        -                        19                   -                 -                 19                    

Lasten vorig boekjaar 484                   -                        -                      8                -                 492                  

Subtotaal overige lasten 23.213             914                  473                 6.578        8.633        39.811            

Lasten 99.492             13.448            1.648             29.469      29.078      173.136          

Gemeenten BPI/BPK 29.638             15.661            2.224             -                 1.833        49.356            

Gemeenten overig 6.674               3.244               -                      -                 -                 9.918               

Derden 2.860               163                  3                     877           15              3.918               

Zorgverzekeraars 1.479               -                        -                      31.441      -                 32.920            

Rijk 69.646             79                    -                      1.417        5.919        77.061            

Baten vorig boekjaar -                        -                        -                      32              -                 32                    

Baten 110.297           19.147            2.227             33.767      7.767        173.204          

Gerealiseerde saldo van baten en lasten 10.805             5.699               579                 -                 -21.311    68                    

Storting reserves -61                    -                        -                      -                 -450          -511                 

Onttrekking reserves -                        -                        20                   -                 559           579                  

Gerealiseerde resultaat 10.744             5.699               599                 -                 -21.202    137                  
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Investeringsbegroting 2021 

 

Ten opzichte van de investeringsbegroting 2021 zoals deze opgenomen is in de programmabegroting 2021 zullen 

naar verwachting in de realisatie van 2021 ook verschillen ontstsaan, waar door ook hier opnieuw een vaststelling 

van de investeringsbegroting 2021 noodzakelijk is. . Hieronder een opstelling van de verwachte afwijking in de 

investeringen ten opzichte van het in de programmabegroting op genomen plan.   

 

 

 

Deze verschillen zijn met name onstaan doordat als gevolg van thuiswerken de aandacht en de vragen vanuit de 

organsiatie is veranderd, waardoor bijvoorbeeld meer geinvesteeerd is kleine aanpassingen op de thuiswerkplek 

en minder in de grotere aanpassingen op de kantoren en centrale werkruimte.  

 

Ook de onzekerheid over de toekomstige huisvestingsplannen heeft er voor gezogd dat grote huisvesteringen on 

hold zijn gezet.   

 

 

 

2021 afwijking 2021 nieuw

Gebouwen € 2.700 -2.450€          € 250

Vervoermiddelen € 970 -370€              € 600

Machines, apparaten, installaties € 469 -169€              € 300

Overige (ICT) € 875 -275€              € 600

Overige Totaal € 190 -€                € 190

Totaal € 5.204 -€ 3.264 € 1.940

Investeringsbegroting



 

 

 

 

 

 

Vaststelling door het Algemeen Bestuur 

 

Het Algemeen Bestuur van Hecht, h.o.d.n. RDOG Hollands Midden, 

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de 

‘Verordening Begrotingswijzigingen 2018 RDOG Hollands Midden’ 

besluit vast te stellen de: 

 

1e begrotingswijziging 2021 Hecht 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op woensdag 

8 december 2021. 

 

M.M. Damen D.A.E. Christmas 

Voorzitter Directeur 


