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Onderwerp: Concept-begroting OGZRR 2009 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt uw zienswijze omtrent de concept-begroting van de gemeenschappelijke 
regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) via bijgevoegde brief aan het 
algemeen bestuur van de regeling kenbaar te maken. 
 
2. Aanleiding 
Op grond van het bepaalde in artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
geeft het algemeen bestuur van de OGZRR de diverse deelnemende gemeenteraden de 
mogelijkheid hun zienswijzen te geven op de conceptbegroting 2009. Deze concept-begroting is op 
10 april j.l. door het Algemeen bestuur vastgesteld en zal – met de ontvangen reacties vanuit de 
diverse gemeenteraden – op 23 juni a.s. definitief worden vastgesteld. 
 
3. Aanpak/Uitvoering 
Het Algemeen bestuur ontvangt via brief (kenmerk: RU08.3879) de zienswijze van de 
gemeenteraad op de concept-begroting 2009. 
 
4. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Volgens de concept-begroting zal de bijdrage aan de regeling voor de gemeente Ridderkerk 
stijgen. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2009 een bijdrage moet worden geleverd aan de afname 
van de gezondheidslijn. Het college heeft – in navolging van de afspraken in regio-verband - 
besloten de gezondheidslijn pas per 2010 af te nemen. In regioverband is ook afgesproken dat de 
bijdrage aan de gezondheidslijn ‘geleidelijk’ zal verlopen. Derhalve is de bijdrage aan de regeling 
voor 2008 al € 15.530,- en zal deze in 2010 – afhankelijk van de besluitvorming in 2009 - de 
volledige bijdrage aan de gezondheidslijn zijn. Derhalve dient de bijdrage aan de regeling in 2009 
dan ook € 15.530,- lager te zijn, dan in de concept-begroting voorgesteld.  
 
In onze lopende begroting zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van het 
gezondheidsbeleid. Met deze middelen kunnen plusproducten worden ingekocht. De inkoop van 
plusproducten is nu beperkt tot de spreekuren Voortgezet Onderwijs en de handhaving 
Kinderopvang. Deze producten zullen ook in 2009 worden afgenomen. De overige gelden zullen 
worden bestemd na het vaststellen en in relatie tot de nota gezondheidsbeleid later dit jaar.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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