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2e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 

Geachte leden van de Raad, 

Door Servicepunt71 is de 2 e Bestuursrapportage 2012 over de periode januari tot en met 
augustus 2012 opgeleverd. Deze wordt u ter informatie aangeboden. 

In de oplegbrief bij de Bestuursevaluatie die wij u op 17 oktober 2012 hebben toegezonden 
zijn wij al kort ingegaan op hoe het nu gaat met Servicepunt71. In de bijgevoegde 
bestuursrapportage wordt uitgebreid, per service-eenheid of organisatieonderdeel ingegaan 
op de realisatie van de doelstellingen, de realisatie van de prestaties en, voor u niet 
onbelangrijk, de realisatie van de baten en lasten in de opbouwperiode. De opbouwperiode 
loopt tot 2014. In deze periode concentreert Servicepunt71 zich vooral op de ontwikkeling van 
de organisatie én de relatieopbouw met de klanten terwijl de 'winkel' open is. 

De Bestuursrapportage is opgebouwd in programma's, leder programma betreft één 
organisatieonderdeel. In deze brief zullen wij kort, per programma, ingaan op de belangrijkste 
ontwikkelingen in het tweede tertaai, mei tot en met augustus 2012. 

Programma 1 - Informatie- & Communicatietechnologie (ICT) 
Op het gebied van de ICT zijn er in het tweede tertaai belangrijke stappen gezet om op een 
effectieve, efficiënte en transparante wijze producten en diensten te leveren. Werkplek71, de 
uniforme ICT werkplek welke in Leiderdorp al in het eerste tertaai is uitgevoerd, is verder 
uitgerold in de gemeenten. Bij de verdere uitrol is gebruik gemaakt en geleerd van de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de migratie in Leiderdorp. Voor Leiderdorp geldt dat de ICT 
nu grotendeels op orde is. Er moeten nog stappen worden gemaakt maar de ondervonden 
problematieken in de periode januari tot en met april 2012 zijn grotendeels ondervangen. 
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Programma 2 - Inkoop 
Eén van de doelstellingen die is opgenomen in het bedrijfsplan SSC Leidse Regio is het 
realiseren van inkoopbesparingen. In het bedrijfsplan is voor Leiderdorp voor 2012 een te 
behalen inkoopvoordeel van € 189.000,- opgenomen. In de begroting 2012, na 
begrotingswijziging 3, resteert hier nog een taakstelling van € 126.932,-. Wij kunnen u hierbij 
melden dat de beoogde taakstelling voor 2012 is behaald, in begrotingswijziging 4 wordt dit 
verwerkt. 

De significante inkoopbesparingen die zijn verrekend met de taakstelling hebben 
plaatsgevonden op het gebied van het onderhoud van de sportvelden en kosten van de 
inrichting van het park De Groene Schans op de locatie van de kleine zandput. Daarnaast zijn 
er aanzienlijke inkoopbesparingen behaald op de reiniging en de riolering, deze besparingen 
hebben geen effect op de taakstelling want deze worden verrekend met de egalisatiereserves. 
Dit zijn natuurlijk wel besparingen die ook ten goede komen aan de gemeente Leiderdorp. De 
besparingen zijn mede door de inzet van Servicepunt71 service-eenheid Inkoop gerealiseerd. 

Wij kunnen concluderen dat Servicepunt71 succesvol heeft bijgedragen aan het behalen van 
de inkoopvoordelen voor de gemeente Leiderdorp. 

Op het gebied van Inkoop zal er een verdere professionaliseringsslag komen zodat ook 
verder kan worden ondersteund in de ambitieuze taakstellingen voor de komende jaren. 

Programma 3 - Financiën 
Belangrijke ontwikkelingen in het tweede tertaai op het gebied van financiën zijn de afronding 
van de ijking op het gebied van formatie, materiële budgetten en de kapitaallasten. Naar 
aanleiding van de uitkomsten uit de ijking zijn tezamen met alle partners (Servicepunt71 en de 
gemeenten) mogelijke oplossingsrichtingen en voorstellen voor bijsturing geformuleerd. Deze 
zijn verwerkt in de Begroting 2013 en de Begrotingswijziging 2012. Verder is de harmonisatie 
van de verschillende financiële systemen tot één financieel systeem nagenoeg afgerond, een 
belangrijke mijlpaal. Op het gebied van financiën zijn nog een aantal belangrijke stappen te 
nemen. De producten en diensten kunnen allemaal worden geleverd, deze zijn echter nog niet 
op het gewenste kwaliteitsniveau en worden niet allemaal tijdig geleverd. Tenslotte, is er 
vanwege de druk op de capaciteit, nog onvoldoende capaciteit gestoken in het optimaliseren 
van de processen binnen de service-eenheid Financiën. 

Programma 4 - Human Resource Management (HRM) 
In het tweede tertaai zijn de klantteams van het team Advies nagenoeg ingericht. Voor 
Leiderdorp gold dat het team nog niet compleet was en er geworven is naar een adviseur. De 
nieuwe adviseur voor Leiderdorp is per 1 november gestart, waarmee ook voor Leiderdorp het 
adviseursteam compleet is. In de bestuursrapportage wordt aangegeven dat het team Experts 
in het verleden alleen aan Leiden diensten verleende en nu ook de taken t.b.v. de andere 
gemeenten zijn toegevoegd wat leidt tot werkdruk om dat de formatie niet is gewijzigd maar 
de omvang van het werk wel. Dit heeft o.i. echter meer te maken met de opbouw van de 
service-eenheid. De taken die zijn belegd bij het team Experts waren in Leiderdorp belegd bij 
de personeelsadviseurs, zij waren zowel adviseur als beleidsmedewerker. De taken met de 
benodigde formatie zijn overgedragen aan Servicepunt71. 
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Verder zijn er stappen genomen op het gebied van E-HRM en is gestart met de harmonisatie 
van de rechtspositionele regelingen voor Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten. 

Programma 5 - Juridische Zaken 
Naast het feit dat de winkel gewoon open is gebleven zijn er in het tweede tertaai in het 
juridisch vakgebied de volgende zaken gerealiseerd. Er is een regionale commissie voor 
bezwaarschriften op het gebied van personele aangelegenheden ingesteld. Er is ten behoeve 
van de bezwaarschriftenadministratie van alle deelnemers een zaakvolgsysteem , Octopus, 
geïntroduceerd, er wordt nog gewerkt aan de optimalisatie van het systeem. Er zijn 
voorbereidingen getroffen om de deskundigheid van de adviseurs verder te vergroten door te 
gaan werken met specialismes. Op het gebied van verzekeringen wordt er gewerkt aan het 
centraal organiseren van het beheer en het daarmee in beeld krijgen van de 
verzekeringsportefeuilles van de gemeenten en hiermee voordelen te behalen. 

Programma 6 - Facilitaire Zaken 
Op het gebied van facilitaire dienstverlening is het nodige veranderd. De taken van de bodes 
zijn veranderd als ook de bemensing van de bodedienst in Leiderdorp. Veel van de overige 
dienstverlening vindt nu via de digitale snelweg plaats, hiervoor was een gewenningsperiode 
noodzakelijk. 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering 
De aandacht binnen Directie & Bedrijfsvoering is voornamelijk gegaan naar het continueren 
van de basis dienstverlening, het managen van de klantverwachtingen, het inrichten van het 
spelconcept tussen Servicepunt71 en de gemeenten en het regisseren van de ambtelijke en 
bestuurlijke besluitvorming. Met de ondersteuning van Twijnstra Gudde wordt een impuls 
gegeven aan de verdere ontwikkeling van Servicepunt71 zoals in het bedrijfsplan is 
opgenomen. 

In de bijgevoegde bestuursrapportage wordt verder ingegaan op de bovenstaande 
onderwerpen. Zoals aangegeven, Servicepunt71 is nog duidelijk in een opbouwperiode. 
Voordat er geoogst kan worden moeten er nog de nodige inspanningen worden verricht 
waarbij in dit geval de winkel al wel open is. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethoiideré 

A.H. Schouten 
secretaris IL.MADriessen-Jansen 

burgemeester 


