6.

1. Samenvatting voorstel
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het programma GHOR en het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB). De
begrotingsuitgangspunten programma GHOR 2021 zijn onderdeel van de begrotingsuitgangspunten
VRHM 2021.
Het deelprogramma IZB is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door
RDOG Hollands Midden. Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan
het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma GHOR en het
deelprogramma IZB.
Het Dagelijks Bestuur adviseert het algemeen bestuur onderstaande begrotingsuitgangspunten 2021
voor het opstellen van de programmabegroting 2021 deelprogramma IZB vast te stellen en deze te
voorzien van een positief advies ter finale vaststelling aan het bestuur RDOG Hollands Midden.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De begrotingsuitgangspunten 2021 voor het deelprogramma IZB vast te stellen en met een
positief advies ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
4.1 Eisen vanuit de wet- en regelgeving
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij ter uitvoering
van onder andere deze taak een GGD in stand houden. Aan deze taak zijn in de Wet publieke

gezondheid (Wpg) 41 artikelen gewijd. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de
voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorende tot groep A, evenals
op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de
volksgezondheid bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor
de bestrijding van een infectieziekte uitbraak behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan
(Wpg artikel 6 lid 4).
4.2 Ontwikkelingen
Infectieziekten zijn altijd in ontwikkeling. Het aantal ouderen neemt toe, waardoor het aantal personen
dat gemakkelijker vatbaar is voor infectieziekten ook toeneemt. Het toegenomen reisgedrag en de
toestroom van mensen uit andere werelddelen beïnvloeden de aanwezigheid van infectieziekten.
Bekende maatregelen zijn niet altijd effectief en vaccins zijn niet altijd meer toereikend om
infectieziekten te voorkomen. De infectieziektebestrijding is in de afgelopen jaren veranderd: de
complexiteit is toegenomen en vaker wordt een beroep gedaan op de GGD’en.
4.3 Beleid en speerpunten
Als gevolg van de wettelijk taak van het bestuur van de veiligheidsregio wordt in deze context met IZB
bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigersen technische hygiënezorg.
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begroting 2020 van het
deelprogramma IZB.
Ambitie voor de komende periode voor het deelprogramma IZB is het blijven voldoen aan de
landelijke normen (VISI-2 norm) voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van IZB. VISI-2 staat
voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. In samenwerking tussen VNG, VWS, RIVM en GGD
GHOR Nederland is deze norm afgesproken waaraan de formatie van artsen, verpleegkundigen en
administratieve ondersteuning in een regio moet voldoen om de taken van de infectieziekte
bestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. Het deelprogramma IZB wil een sterke
samenwerking in het regionale netwerk met ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars,
vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers, GHOR en wijkteams. IZB is
gericht op het voorkómen van infectieziekten en een goede hygiëne. IZB streeft naar een intensieve
samenwerking met academische werkplaatsen en het RIVM.

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het deelprogramma IZB is onderdeel
van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden. Artikel 2 regelt
dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
5.2 Beleidskader
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begroting 2020 van het
deelprogramma IZB.
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5.3 Financieel kader
Voor de begrotingsuitgangspunten 2021 voor het deelprogramma IZB is de indexeringsmethodiek gebruikt
zoals opgenomen voor de begrotingsuitgangspunten 2021 RDOG Hollands Midden, zijnde de methodiek
van de werkgroep financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen.
De index op de gemeentebijdrage voor het deelprogramma IZB in 2021 bedraagt 3,50% (loonkosten

indexpercentage 3,88% en materiële kosten indexpercentage 1,80%).

6. Consequenties
6.1 Financiële begroting
De gemeentebijdrage 2021 voor het deelprogramma IZB stijgt met 3,5% ten opzichte van 2020.
6.2 Overige
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
De beperkte middelen voor de formatie voor het team infectieziektebestrijding was een risico uit de
vorige risicoanalyse RDOG Hollands Midden (2015). Door de genomen maatregelen in 2017 is de
omvang van dit risico beperkt. In 2019 heeft RDOG Hollands Midden de in 2015 opgestelde
risicoanalyse geactualiseerd. Een risico is de krapte op de arbeidsmarkt voor gespecialiseerde
professionals.

8. Implementatie en communicatie
Na een positief advies van het Algemeen Bestuur VRHM vindt finale vaststelling van de
begrotingsuitgangspunten 2021 van het deelprogramma IZB plaats in het algemeen bestuur RDOG
Hollands Midden op 25 maart 2020.

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen bestuur

27 juni 2019

Algemeen bestuur

Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het bestuur
VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden
Ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB
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