
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e Bestuursrapportage 2014 
(periode januari - april)  

Servicepunt71 
 

 

 

 

   

    

 Auteur: Servicepunt71 

  Tweelingstraat 4 

  Postbus 171 / 2300AD / Leiden 

 Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2014 

 Aantal pag’s: 35 

 Datum: donderdag 12 juni 2014 

 Versie: 1e Bestuursrapportage 4maands 2014 v05.docx 



 

- 1 - 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

1. BESTUURS- EN MANAGEMENTSAMENVATTING ...................................................................................................... 2 

2. INLEIDING EN LEESWIJZER ......................................................................................................................................... 3 

3. ACTUELE ONTWIKKELINGEN ...................................................................................................................................... 4 

3.1 Actuele ontwikkelingen eerste tertaal 2014 ............................................................................................................ 4 

3.2 Vooruitblik tweede en derde tertaal 2014 ............................................................................................................... 5 

3.3 Bestuurlijke indicatoren .......................................................................................................................................... 6 

4. RAPPORTAGE PROGRAMMAPLAN ............................................................................................................................. 9 

4.1 Programma 1 – Informatie- & Communicatietechnologie (ICT) ............................................................................. 9 

4.2 Programma 2 – Inkoop ......................................................................................................................................... 11 

4.3 Programma 3 – Financiën .................................................................................................................................... 13 

4.4 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) ...................................................................................... 15 

4.5 Programma 5 – Juridische Zaken ........................................................................................................................ 17 

4.6 Programma 6 – Facilitaire Zaken ......................................................................................................................... 19 

4.7 Programma 7 – Directie, interne bedrijfsvoering en control ................................................................................. 20 

4.8 Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien ........................................................................................................ 22 

5. PARAGRAFEN .............................................................................................................................................................. 23 

5.1 Weerstandsvermogen .......................................................................................................................................... 23 

5.2 Financiering .......................................................................................................................................................... 25 

5.3 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................................... 26 

6. BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE ......................................................................................................... 30 

6.1 Ontwikkeling van de baten en lasten per programma .......................................................................................... 30 

6.2 Ontwikkeling van de baten en lasten per kostencategorie ................................................................................... 31 

6.3 Wijzigingsvoorstellen ............................................................................................................................................ 31 

6.4 Bijdrage deelnemers ............................................................................................................................................. 33 

6.5 Reserves en voorzieningen .................................................................................................................................. 34 



 

- 2 - 
 

1. BESTUURS- EN MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

In het derde jaar van haar bestaan ontwikkelt Servicepunt71 zich samen met de 4 gemeenten verder tot een 

professioneel shared service center voor bedrijfsvoering, terwijl tevens de reguliere dienstverlening wordt 

gecontinueerd. De opbouw van de organisatie ligt op koers om de beoogde meerjarige kwalitatieve en financiële 

doelstellingen te realiseren zoals deze in het Bedrijfsplan van augustus 2010 zijn opgenomen.  

 

De Stip geeft duidelijke richting 

De 5 organisaties (4 gemeenten en Servicepunt71) werken ook in 2014 aan de gezamenlijk opgestelde ‘ stip aan de 

horizon’, een ideaalbeeld over hoe de (gezamenlijke) bedrijfsvoering er eind 2015 uit ziet en hoe we daarin 

samenwerken. De ambitie voor 2015 is een ‘Gewoon Goed Servicepunt71’. Een voorspelbare dienstverlener die goede 

producten en diensten levert. De Stip geeft hiermee in belangrijke mate richting aan de doorontwikkeling. In 2014 is de 

beweging ingezet van input naar output gestuurde en gefinancierde dienstverlening om daarmee de gemeenten en 

Servicepunt71 in staat te stellen beter te kunnen sturen op kosten en kwaliteit.  

 

Implementatie doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering 

Op 19 december 2013 heeft het Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO) de nieuwe werkwijze in de gezamenlijke bedrijfsvoering 

omarmd als vertrekpunt per 1 januari 2014. Deze nieuwe werkwijze bestaat onder andere uit het werken met 

leveringscontracten en het bespreken van contractrapportages. Er is een nieuwe producten- en dienstencatalogus 

(PDC) en we werken met een aangescherpte concept dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op 19 februari 2014 zijn 

de betreffende documenten vastgesteld in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO). De evaluatie van het proces en de cijfers 

van de leveringscontracten is gestart in het eerste tertaal en zal voor de zomer 2014 afgerond worden om samen te 

leren en eventueel aanpassingen te doen, zodat we een waar nodig verbeterde cyclus voor de leveringscontracten 

2015 tijdig kunnen starten. 

De doorontwikkeling brengt ook in 2014 nog majeure veranderingen met zich mee. Het BVO heeft gezamenlijke 

veranderopgaven benoemd en van oplossingsrichtingen voorzien, gericht het creëren van randvoorwaarden en 

condities die nodig zijn om het shared service-concept in de 5 organisaties succesvol te laten zijn. 

 

Service-eenheden combineren doorontwikkeling en reguliere dienstverlening 

De service-eenheden werken in 2014 aan de prestatieafspraken zoals ze zijn opgenomen in de begroting 2014, aan de 

producten die zijn afgesproken in de leveringscontracten 2014, aan doorontwikkeling van bedrijfsvoeringsprocessen en 

aan de kwalitatieve en financiële taakstellingen die in het bedrijfsplan zijn opgenomen. Op onderdelen kantelt het 

inrichtingsprincipe van taak- naar procesgericht werken en de informatisering speelt als gevolg van digitaal werken een 

steeds grotere rol. Het realiseren van een ‘gewoon goed Servicepunt71’ vraagt veel van management, medewerkers en 

cultuur. Daarom investeert Servicepunt71 in een passend cultuur- en professionaliseringstraject (met kernwaarden 

‘eigenaarschap, vakmanschap, zakelijkheid’) en in de ontwikkeling van medewerkers, gericht op wendbaarheid van de 

organisatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

 

Ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2014 

Deze eerste bestuursrapportage heeft betrekking op de begroting 2014, die circa een jaar geleden als ontwerp-

begroting is vastgesteld. Gedurende die periode is reeds besloten tot een beperkt aantal (technische) wijzigingen van 

de begroting 2014. Overige voorstellen tot wijziging zijn in deze rapportage opgenomen en toegelicht. Het gaat onder 

andere om nieuwe dienstverlening (contractmanagement), de vastlegging van meerwerk, de verwerking van het actuele 

investeringsplan en overige technische wijzigingen. 
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2. INLEIDING EN LEESWIJZER 
 

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71.  

De rapportage wordt op grond van artikel 7 van de Financiële verordening afgegeven door het Dagelijks Bestuur aan 

het Algemeen Bestuur en betreft de ontwikkelingen in de eerste vier maanden ten opzichte van de begroting 2014. De 

begroting 2014 is op 11 juli 2013 vastgesteld in het algemeen bestuur.  

Indeling Bestuursrapportage 

De Bestuursrapportage bestaat uit een toelichting op de actuele ontwikkelingen, een rapportage op het programmaplan, 

de actualiteit rondom de in de begroting 2014 opgenomen paragrafen en een actueel overzicht van baten en lasten en 

van de financiële positie. 

Actuele ontwikkelingen 

Hoofdstuk 3 betreft de stand van zaken waarin Servicepunt71 zich bevindt na afloop van de eerste vier maanden in het 

huidige begrotingsjaar. Tevens is hierin een overzicht opgenomen van de belangrijkste prestatie-indicatoren, die 

verondersteld worden een bijdrage te leveren aan de meerjarige doelstellingen van Servicepunt71. 

Rapportage Programmaplan 

De rapportage op het programmaplan schetst de stand van zaken van de doelstellingen en de prestaties die in de 

begroting 2014 waren opgenomen, onderscheiden naar de volgende programma’s:  

 Programma 1 – Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 

 Programma 2 – Inkoop 

 Programma 3 – Financiën 

 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) 

 Programma 5 – Juridische Zaken 

 Programma 6 – Facilitaire Zaken 

 Programma 7 – Directie, interne bedrijfsvoering en control 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de algemene dekkingsmiddelen (bijdragen vanuit de gemeenten) en de post 

onvoorzien.  

Bij het betreffende begrotingsprogramma is de actuele begrotingstand weergegeven. Deze bestaat uit de primitieve 

begroting (die in juli 2013 door het algemeen bestuur is vastgesteld), de reeds besloten wijzigingen van de begroting 

2014 en de voorgestelde wijzigingen, die in hoofdstuk 6 worden toegelicht.  

Paragrafen 

In de begroting 2014 staan paragrafen over weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. In deze rapportage 

worden actuele ontwikkelingen geschetst.  

Baten en lasten en financiële positie 

De verwachte financiële afwijkingen zijn in hoofdstuk 6 samengevat en bestaan uit twee onderdelen: de 

beleidsinhoudelijk relevante afwijkingen en de technische afwijkingen. Deze zijn opmaat voor voorstellen aan het 

algemeen bestuur tot wijziging van de begroting. Om het effect zo transparant mogelijk weer te geven zijn de 

wijzigingen reeds weergegeven in de tabellen in dit hoofdstuk.  

In dit hoofdstuk is ook de mutatie van de bijdrage deelnemers en de meerjaren-ontwikkeling van de reserves 

opgenomen. 
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3. ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

 

3.1 Actuele ontwikkelingen eerste tertaal 2014 

Reguliere Dienstverlening 

In het eerste tertaal is de Europese aanbesteding voor de modernisering van het tweede datacenter ICT gestart. 

Hierdoor wordt de continuïteit en stabiliteit van de ICT-dienstverlening in belangrijke mate verbeterd.  

Het proces "Van inkoopbehoefte tot betaling" is bij vier organisaties (met uitzondering van de gemeente Zoeterwoude) 

volledig geïmplementeerd. De registratie van dossiers van aanbestedingen, die sinds 1 januari via dit proces zijn 

aangeboden, is compleet.  

Om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te vergoten is gestart met maandrapportages en maandelijkse 

budgetgesprekken. Daarnaast is het proces ‘correctieboekingen (memoriaal)’ volledig gedigitaliseerd en 

gestandaardiseerd. In de jaarrekeningen 2013 is een aantal paragrafen en tabellen gestandaardiseerd. 

In het samenwerkingsverband ‘Werken in het Westen’ (24 gemeenten Holland Rijnland en Amstel Rijnland) zijn 

afspraken gemaakt over de bevordering van mobiliteit binnen de regionale arbeidsmarkt 

De aanbesteding van eHRM is opnieuw uitgevoerd nadat er in november 2013 geen rechtsgeldig bod is ingediend. In 

april 2014 is, na een tweede aanbesteding, uiteindelijk gegund en momenteel wordt de implementatie voorbereid. 

Het bezwarenproces is in samenwerking met de gemeenten opgepakt en heeft geleid tot verbetering van een deel van 

het werkproces: het tijdig, compleet en in één keer goed verkrijgen van het bezwarendossier van de gemeente door 

Servicepunt71. Het voorstel over het instellen van één gezamenlijke regionale bezwarencommissie, het aanwijzen van 

categorieën waarin ambtelijk wordt gehoord en het toepassen van de informele aanpak is in besluitvorming bij de 

gemeenten gebracht.  

Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering 

Om het shared-serviceconcept daadwerkelijk door te voeren binnen gemeenten en Servicepunt71 is onder regie van 

het BVO door gezamenlijke inspanning van medewerkers van gemeenten en Servicepunt71 in de afgelopen periode 

een stevige stap gemaakt van planvorming naar daadwerkelijk doen. Zo zijn op 19 februari 2014 de Producten 

Dienstencatalogus (PDC) en de leveringscontracten 2014 door het BVO vastgesteld voor de 5 organisaties. Dit met als 

doel om vanaf 2014 te komen van input gestuurde naar output gestuurde dienstverlening en daarmee de gemeenten en 

Servicepunt71 de mogelijkheid te bieden om beter te kunnen gaan sturen op kosten en kwaliteit. Dit markeert de start 

van de nieuwe werkwijze voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod aan bedrijfsvoeringstaken.  

In 2013 is met 5 organisaties gewerkt aan het formuleren van de stip aan de horizon die richting geeft aan de 

doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering. Om medewerkers en managers uit de verschillende organisaties 

mee te nemen, te betrekken en actief mee te laten doen - ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - is ‘de stip’ naar 

voor een ieder begrijpelijke -korte film vertaald (zie ook www.servicepunt71.nl). De stip is vertoond en besproken in 

sessies met managers en medewerkers van de vijf organisaties over veranderingen in de gezamenlijke bedrijfsvoering. 

Onder andere aan de hand van de film wordt het gesprek gevoerd ‘wat betekent gezamenlijke bedrijfsvoering voor mij’. 

De hoofdboodschap voor het programma doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoeirng is: we liggen op koers, we 

behalen resultaten én er zijn nog veranderopgaven om gezamenlijk op te lossen. Deze hebben o.a. betrekking op 

implementatie en communicatie in de vijf organisaties, kwaliteit van dienstverlening, balans vinden tussen effeciciency 

(via standaardisatie) versus ‘op maat’-dienstverlening leveren aan klantorganisaties en de verdere professionalisering 

van organisatie en personeel.  
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3.2 Vooruitblik tweede en derde tertaal 2014 

Reguliere Dienstverlening 

Het tweede datacenter ICT zal naar verwachting in november a.s. zijn gerealiseerd. Medio 2014 start een pilot waarbij 

ervaring opgedaan gaat worden met de inzet van mobile devices. Deze pilot zal in het derde kwartaal worden afgerond. 

Het implementatieplan contractmanagement wordt in juli afgerond. Medio 2014 worden de resultaten opgeleverd van 

het onderzoek naar de optimalisering van het proces in ‘bestellen tot betalen’.  

In Zoeterwoude start een pilot met het proces ‘van inkoopbehoefte tot betaling’. Daarnaast wordt voor alle 

klantorganisaties gestart met het standaardiseren van het proces ‘debiteuren’, de opdrachtverstrekking en uitvoering 

van incidentele facturen, en het proces ‘begrotingswijzigingen’.  

Het regionale mobiliteitscentrum voor de Leidse regio zal van start gaan in mei 2014 (zie www.matchpunt71.nl). In het 

tweede tertaal wordt ook begonnen met de implementatie van eHRM. Verwacht wordt dat eind van het jaar 75% van de 

geplande digitale processen geïmplementeerd zullen zijn.  

In de eerste maanden is een voorstel voor de doorontwikkeling van het verzekeringsdomein opgesteld en aan het BVO 

voorgelegd. In de komende periode zal dit voorstel verder worden uitgewerkt, waardoor financiële en kwalitatieve 

voordelen voor de klantorganisaties ontstaan. 

Aan het eind van het tweede kwartaal wordt door facilitaire zaken gestart met de periodieke kwartaalrapportages 

(managementinformatie). Hierin wordt ook de tijdigheid van leveringen opgenomen van de producten en diensten 

waarvan dit al gemeten kan worden. 

Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering 

De contractrapportages van het 1e kwartaal (van de leveringscontracten) zijn in mei 2014 besproken met het 

lijnmanagement van de 5 organisaties. In mei zal ook de evaluatie van demandmanagement starten (het proces van 

vraag en aanbod van bedrijfsvoeringstaken). In groepsinterviews met managementteams zijn sterke en verbeterpunten 

opgehaald. Tijdens de 2e managementbijeenkomst van het lijnmanagement van de 5 organisaties op 22 mei 2014 

worden de tussenresultaten en dilemma’s van het vraag en aanbod van bedrijfsvoering besproken en gedeeld. 

Resultaten uit de evaluatie ‘samen leren en verbeteren’ leiden tot een actieplan met verbeterpunten die aangeboden 

wordt aan het BVO voor de zomer.  

Eind april zijn 10 medewerkers van de 5 organisaties geslaagd voor het theoretische Lean1 Greenbelt diploma. De 

‘green belts’ zijn met verschillende ketenprocessen aan de slag om verbeteringen door te voeren conform de lean-

methodiek. Ook werken we aan het doorontwikkelen van de Frontoffice van Servicepunt71 om voor klanten makkelijker 

en beter je vraag te kunnen stellen of een product aan te vragen. 

Vanaf september 2014 start het traject ‘Robuuste adviseur’. Het doel van het ontwikkeltraject Robuuste Adviseur is om 

het adviseurschap van alle interne adviseurs (circa 130) van Servicepunt71 zodanig verder te ontwikkelen en te 

verstevigen, dat deze past om de doelstellingen van Servicepunt71 te bereiken. In het traject moeten vooral mindset, 

vaardigheden, houding en gedrag aan bod komen, om het ‘vak van adviseur’ binnen een shared service concept van 

gemeenten goed te kunnen uitvoeren. 

Het digitale dienstverleningskanaal van Servicepunt71, het Virtueel ServicePunt (VSP), wordt efficiënter en 

klantgerichter ingericht. Samen met de klantorganisaties - in de vorm van een klantenpanel - en een externe partij die 

gespecialiseerd is in het maken van klantgerichte websites, is een opzet gemaakt van de nieuwe structuur. Vervolgens 

zal de website worden vormgegeven en moet dit uiteindelijk worden gebouwd en gevuld met content.  

                                                               
1 De lean-methodiek richt zich op het optimaliseren van processen waarbij verbeteren van de kwaliteit en klanttevredenheid en 

verlagen van kosten en doorlooptijd centraal staan. 
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3.3 Bestuurlijke indicatoren 

 

In het Bedrijfsplan SSC Leidse Regio ‘van, voor en door gemeenten’ van 16 augustus 2010, zijn zes doelstellingen 

opgenomen: 

 

1. bieden van continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; 

2. verder verhogen van de kwaliteit van processen; 

3. verder verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; 

4. efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht; 

5. realiseren van besparingen door schaalvoordelen; 

6. bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. 

 

Periodiek vindt een (her)ijking van deze doelstellingen plaats aan de hand van de begrotingen, bestuursrapportages en 

jaarrekeningen. Ten aanzien van de (voortgang in de) realisatie van de doelstellingen kan onderscheid worden gemaakt 

in effecten en prestaties. Prestaties zijn de inspanningen die Servicepunt71 uitvoert en effecten zijn de veranderingen 

die daarmee worden beoogd/gerealiseerd. Effecten zijn vaak pas na enkele jaren goed in beeld te brengen (door 

middel van evaluatie of klanttevredenheidsmetingen). Prestaties kunnen in beginsel continu in beeld gebracht worden. 

De uitdaging hierbij is om die prestaties te benoemen die geacht worden een wezenlijke invloed te hebben op de 

effecten.  

 

Effecten 

In het kader van de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering worden, samen met de klantorganisaties, 

relevante effectindicatoren ontwikkeld voor de programma’s en wordt het meetinstrumentarium ontwikkeld om deze 

indicatoren te kunnen monitoren (bijvoorbeeld het uitvoeren van gestructureerde klanttevredenheidsmetingen). Omdat 

dit bij het opstellen van deze begroting nog in ontwikkeling is, vindt de sturing op de realisatie van de doelstellingen 

plaats aan de hand van prestaties. 

 

Prestaties 

De dienstverlening, die in globale zin is opgenomen in de (begrotings)programma's, is gespecificeerd in een 

productendienstencatalogus (PDC). De prestaties zijn meetbaar gemaakt via prestatie-indicatoren per programma. 

Daarnaast is er een dashboard ontwikkeld om de voortgang van de doelstellingen uit het Bedrijfsplan te monitoren en er 

over te rapporteren.  

 

In onderstaande tabel zijn per doelstelling een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. Via deze prestaties wordt een 

wezenlijke bijdrage geleverd aan de beoogde effecten, c.q. de realisatie van de doelstellingen uit het Bedrijfsplan.  

In het dashboard is de doelstelling groen gearceerd indien Servicepunt71 op koers ligt om de prestatie-normen te 

realiseren. De doelstelling is oranje gearceerd indien ingeschat wordt dat de prestatie-normen niet (tijdig) gerealiseerd 

worden. Een gele arcering betekent dat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om een uitspraak over de 

indicatoren te doen.  

In de kolom ‘2014 progn.’ is, afhankelijk van het type indicator, de stand van zaken op het peilmoment 30 april 2014 

opgenomen, danwel een actuele inschatting over het hele boekjaar 2014 op basis van de informatie per heden. De 

indicatoren onder 5 (besparingen) zijn onder de tabel nader toegelicht. 
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Dashboard prestatie-indicatoren 

Nr 1 bieden van continuïteit door beperking 

van organisatorische kwetsbaarheid 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

1a Beschikbaarheid VSP 2 

<VSP: % binnen service-window> 

nb 95% 95% 99% 99% 99% - 

1b Telefonische bereikbaarheid 

<beantwoorde oproepen> 

63,0% 90% 90% 92% 93% 94% - 

1c Tijdigheid dienstverlening 

<gewogen gemiddelde PDC-normering> 

nb nvt nvt 90% ntb- 95% - 

Nr 2 verder verhogen van de kwaliteit van 

processen 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

2a Kwaliteit output 

<% producten binnen de PDC-normering> 

nb nvt nvt 90% ntb 95% - 

2b Beheersmaatregelen 

<% key-controls beoordeeld als ‘effectief’> 

33% 70% 67% 85% 85% 95% - 

Nr 3 verder verhogen van professionaliteit en 

deskundigheid medewerkers 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

3a Medewerkers training, cursus, opleiding 

<% medewerkers dat opleiding volgt> 

nb 90% 92% 90% 92% 90% - 

3b Omvang opleidingsbudget  

<% van loonsom> 

1,04% 1,45% 1,46% 1,38% 1,83%
3 

1,37%  

Nr 4 efficiënter inzetten van de beschikbare 

arbeidskracht4 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

4a Reductie formatie als gevolg van efficiency 

<aantal fte> 

283,8 278,6 278,6 268,3 268,3 259,4 - 

Nr 5 realiseren van besparingen door 

schaalvoordelen (x € 1000) 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

5a Taakstelling Servicepunt71 

<volgens bedrijfsplan plus bijstellingen> 

0 622 622 1.521 1.521 2.249 - 

5b Inkoopvoordelen gemeenten 

<volgens inkoopvoordelenrapportage> 

2.072

 

4.143 

 

5.339 

129% 

5.179 4.812 

93% 

5.179 3.460

67% 

Nr 6 bijdragen aan betere dienstverlening aan 

burgers, bedrijven en instellingen 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

progn. 

2015 

norm 

2015 

real. 

6a Doorlooptijd facturen  

<gemiddelde doorlooptijd in dagen> 

46 <30 24 <30 25 <30 - 

6b Afhandeling bezwaarschriften 

<% binnen afgesproken norm> 

nb 95% ntb 95% ntb 95% - 

                                                               
2 Virtueel ServicePunt (VSP), het digitale dienstverleningskanaal van Servicepunt71 
3 Extra investering in opleiding via ‘robuuste adviseur’ en ‘lean green belts’ 
4
 Efficiëntere inzet van arbeidskracht uit zich in gelijkblijvende output met minder mensen (hier als indicator opgenomen als 

formatiereductie), of uit toegenomen output bij een gelijkblijvend aantal mensen (dit laatste is ook aan de orde bij 

Servicepunt71, maar laat zich moeilijker door een indicator weergeven). 
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Toelichting meerjarige taakstellingen (indicator 5a) 

Bij het Bedrijfsplan is verondersteld is dat de taakstelling via efficiency en formatiereductie gerealiseerd wordt. Er is 

echter geen sprake van een feitelijke formatieve reductietaakstelling: de taakstelling is primair financieel van aard. De 

taakstelling kan bijvoorbeeld ook gerealiseerd worden door activiteiten die eerst door externen werden uitgevoerd nu, 

goedkoper, uit te voeren met eigen personeel. Eventuele maatregelen die de financiële taakstelling realiseren via een 

andere wijze dan formatiereductie, zijn bij het opstellen van deze rapportage nog in ontwikkeling en daarom nog niet in 

onderstaande tabel verwerkt. De informatie komt beschikbaar via de O&P-plannen van Servicepunt71, die in de maand 

juli het besluitvormingsproces in gaan. In onderstaande tabel zijn de besparingen en inkoopvoordelen opgenomen die 

Servicepunt71 dient te realiseren en die zijn afgeleid van het Bedrijfsplan.  

 

Taakstelling Servicepunt71 2012 2013 2014 2015 2016

Formatie ICT  -108 -228 -305 -363

Formatie Financiën  -113 -419 -506 -685

Formatie HRM    -173 -664

Formatie Juridische Zaken   -68 -134 -205

Materieel ICT  -250 -400 -650 -650

Materieel Onvoorzien   -101 -101 -101

Inkoopvoordelen SP71 -76 -151 -305 -380 -380

Totaal besparingen Servicepunt71 -76 -622 -1.521 -2.249 -3.048

 

De beoogde besparingen zijn opgenomen in de begroting van Servicepunt71. Op basis van de realisatie per heden en 

de geactualiseerde prognoses is de conclusie dat Servicepunt71 op koers ligt, waarbij het invullen van condities (de 

door het BVO benoemde gezamenlijke veranderopgaven en oplossingsrichtingen) randvoorwaardelijk is.  

 

Het totale actuele beeld sluit als volgt aan met de cijfers die waren opgenomen in het Bedrijfsplan: 

 

Aansluiting met Bedrijfsplan 2012 2013 2014 2015 2016

Financieel effect van het SSC, zie 

bedrijfsplan pg 11 en pg 108 
227 -3.173 -5.214 -6.078 -6.078

waarvan inkoopvoordelen gemeenten 2.072 4.143 5.179 5.179 5.179

waarvan uitzettingen bij SP71 en gemeenten -3.243 -3.063 -2.883 -2.330 -2.332

effecten van de schuif door latere start 114 814 708 797 0

effecten van de IJKING in 2012 754 657 689 183 183

Totaal besparingen Servicepunt71 -76 -622 -1.521 -2.249 -3.048

 

Inkoopvoordelen (indicator 5b) 

In de eerste vier maanden van 2014 is reeds 93% (€ 4.812.000) van de taakstellende inkoopresultaten voor gemeenten 

gerealiseerd. De verwachting is dat het taakstellende inkoopresultaat van € 5.179.000 over 2014 zal worden 

gerealiseerd. 

Gemeenten bepalen in welke mate en in welke vorm deze inkoopvoordelen toegerekend worden naar 

budgetbesparingen (de besparing die als gevolg van gerealiseerde inkoopresultaten budgettair wordt afgeboekt). 
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4. RAPPORTAGE PROGRAMMAPLAN 

 

4.1 Programma 1 – Informatie- & Communicatietechnologie (ICT) 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Doorontwikkeling van de dienstverlening en het serviceniveau: minder verstoringen, snellere oplostijden en 

professionele, servicegerichte dienstverlening bij services; 

De Europese aanbesteding voor de modernisering van het tweede datacenter is gestart en loopt conform planning. Met 

de realisatie ervan wordt de continuïteit en stabiliteit sterk vergroot doordat beide datacenters geheel dubbel redundant 

zijn uitgevoerd (nu alleen het geval voor de bedrijfskritische applicaties). Realisatie is gepland in november 2014. 

 

 Ontwikkeling van nieuwe producten en productinnovatie: productportfolio maximaal aan laten sluiten bij de 

collectieve vraag; 

Begin 2014 heeft het BVO het beleid mobile-devices vastgesteld. Hierop zal na de zomer een pilot binnen de regio 

worden uitgevoerd om ervaring op te doen met de inzet van mobile-devices, de beheersbaarheid en de wijze van 

verrekening. Op basis van de resultaten uit de pilot zal verdere implementatie en eventuele aanvulling van het beleid 

plaatsvinden. Streven is om de pilot in het 3e kwartaal 2014 af te ronden. 

 

 Doorontwikkeling eigen organisatie als resultante van een in 2013 lopend strategisch sourcingsvraagstuk, waarin 

onderzoek gedaan wordt naar de meeste optimale verdeling tussen in- en uitbesteed werk en als resultante van 

besluitvorming door het bestuur van Servicepunt71 hierover. 

In juni 2014 wordt een Organisatie & Personeelsplan opgeleverd. Dit plan geeft antwoord op de organieke en personele 

inrichting om de gevraagde kwaliteit van ICT-dienstverlening aan haar deelnemers in de Leidse regio te kunnen 

leveren. 
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Prestaties-indicatoren begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Telefonische bereikbaarheid 1e lijns ondersteuning. 

Norm: 90% van de inkomende gesprekken worden < 

20 sec. opgenomen 

95,0% 95,0% 95,0% - 

2 Betrouwbaarheid dienstverlening. 

Norm: 95% van Categorie-0 wijzigingen worden 

binnen vastgestelde tijd gerealiseerd 

75,0% 85,0% 85,0% - 

3 Betrouwbaarheid infrastructuur 

Norm: 99,9% beschikbaarheid van de ICT-

Infrastructuur binnen het service window. 

99,0% 99,5% 97,0% De betrouwbaarheid van 

de Twin-datacenter zal 

iets lager liggen door 

einde levenscyclus 

huidige omgeving en 

vervangingsinspanningen 

 

Ontwikkeling baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Personele lasten 2.328 0 -18  2.311 

Materiële lasten 3.340 0 59  3.399 

Kapitaallasten 2.817 -122 62  2.757 

Bijdragen deelnemers 0 0 -160  -160 

Bijdragen derden -680 0 160  -520 

Programma 1 - ICT 7.804 -122 104  7.786 
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4.2 Programma 2 – Inkoop 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 De oplevering van een implementatieplan contractmanagement. 

Er is een eerste aanzet gemaakt voor het implementatieplan contractmanagement. Dit plan wordt naar verwachting in 

juli 2014 opgeleverd. De totstandkoming van het plan is enigszins vertraagd als gevolg van het feit dat de 

contractregistratie van bestaande contracten (die voor 1 januari 2014 zijn afgesloten) meer tijd kost dan was voorzien. 

Het aanleveren van de aanbestedingsdossiers door de klantorganisaties verloopt minder voorspoedig, onder andere 

doordat de benodigde documenten niet goed ontsloten zijn. De focus ligt om die reden in eerste instantie voornamelijk 

op de contractregistratie.  

 

 Het actueel houden van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Het aanbestedingsbeleid is momenteel volledig actueel aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving. Er wordt 

momenteel een evaluatie van het beleid uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt het beleid al dan niet 

aangepast. 

 

 Het actualiseren van contractregistratie. 

Vanaf 1 januari 2014 wordt gewerkt volgens het proces "Van inkoopbehoefte tot betaling". Via dit proces komen alle 

benodigde dossierstukken (waaronder de contracten) van nieuwe aanbestedingen binnen bij de medewerkers 

Inkoop/contractregistratie. Deze stukken worden binnen een week na binnenkomst geregistreerd in het 

contractmanagementsysteem. De registratie van alle dossiers van aanbestedingen die via het proces van 

inkoopbehoefte tot betaling (sinds 1 januari 2014) zijn doorlopen is compleet en up to date. 

De registratie van contracten die voor 1 januari 2014 zijn afgesloten loopt minder voorspoedig dan was voorzien (zie 

eerste bullet). Er is een actieplan opgesteld om het wegwerken van de achterstanden te bespoedigen. De deadline voor 

het realiseren van dit plan is grotendeels afhankelijk van de aanlevering van de benodigde documenten door de 

klantorganisaties. Indien dit voorspoedig verloopt zouden de achterstanden in september weggewerkt kunnen zijn. 

 

 Het optimaliseren en efficiënter maken van het (integrale) inkoopproces “ van inkoopbehoefte tot betaling”. 

De service-eenheden Financiën en Inkoop hebben een onderzoeksopdracht (inclusief business case) opgesteld naar 

de mogelijkheden tot verdere aanpassing (optimalisering volgens de lean-methodiek) van het nieuwe proces in "van 

inkoopbehoefte tot betaling". De resultaten van dit onderzoek wordt naar verwachting medio 2014 opgeleverd. 

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal vermoedelijk een project worden opgestart om de uitkomsten te 

realiseren. 
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Ontwikkeling prestatie-indicatoren 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Realisatie inkoopresultaat bedrijfsplan (in € 1.000) 5.693 5.483 5.483 In de eerste vier 

maanden van 2014 is 

reeds 95% (€ 5.220.000) 

van de taakstellende 

inkoopresultaten 

gerealiseerd.  

2 Uitgevoerde spendanalyses (in aantallen) 2 2 2 Medio 2014 wordt een 

eerste overall 

spendanalyse 

opgeleverd. Voor de 

verschillende onderdelen 

van de klantorganisaties 

zijn reeds verschillende 

deelanalyses uitgevoerd. 

3 Registratie contracten via inkoop in contractregister 99,0% 99,0% 99% Zie onder " Het 

actualiseren van 

contractregistratie" 

 

Ontwikkeling baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Personele lasten 796 0 194  990 

Materiële lasten 55 0 88  144 

Kapitaallasten 27 35 -62  0 

Bijdragen deelnemers 0 0 -275  -275 

Programma 2 - Inkoop 879 35 -55  859 
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4.3 Programma 3 – Financiën 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Concretisering van en uitvoering van de doorontwikkeling van de financiële kolom. 

Om de kwaliteit te verbeteren in de dienstverlening is een aantal zaken opgestart: 

a) de maandrapportage: hierbij wordt maandelijks een stand van zaken gegeven van de juistheid en volledigheid van de 

financiële administratie: zijn alle gegevens die door diverse subsystemen worden aangeleverd juist, tijdig en volledig 

verwerkt. Daarnaast worden balansposten kwalitatief beoordeeld (i.p.v. één keer per jaar) en wordt daar waar nodig 

actie ondernomen (corrigeren, afboeken of besluitvorming voorbereid). 

b) maandelijkse budgetgesprekken: na oplevering van de jaarrekening zijn de budgetgesprekken gestart. Maandelijks 

voeren de financieel adviseurs gesprekken met budgethouders over budget, bedrijfskundige en financiële zaken of 

voorzien hen van financieel advies.  

c) In het tweede kwartaal van 2014 is een cursus Besluit Begroting en Verantwoording (financiële regelgeving) gepland 

om de financieel adviseurs op het vakmatige te ontwikkelen. Servicepunt71-breed wordt een training (‘de robuuste 

adviseur’) gegeven om de adviseur te trainen/ontwikkelen in zijn competenties als adviseur. 

 

 Het verder optimaliseren van de kritieke processen m.b.t. de dienstverlening van de service eenheid. 

a) Correctieboekingen (memorialen): Dit proces is in het eerste kwartaal volledig digitaal en geïmplementeerd bij alle 

klantorganisaties. Medio 2014 wordt het proces geëvalueerd en daar waar nodig geoptimaliseerd. 

b) Proces ‘van inkoopbehoefte tot betaling’: dit proces is eind van het eerste kwartaal volledig digitaal en 

geïmplementeerd bij alle klantorganisaties. Zoeterwoude start medio 2014 met een pilot binnen één afdeling. Ook dit 

proces wordt medio 2014 geëvalueerd en daar waar nodig geoptimaliseerd. 

c) Via de lean-methodiek is gestart met het proces Debiteuren. De scope is bepaald op opdrachtverstrekking en 

uitvoering van incidentele (uitgaande) facturen. Medio 2014 wordt het proces opgeleverd en geïmplementeerd.  

d) Gestart is met de standaardisatie van het proces Begrotingswijzigingen. Dit zal in het tweede kwartaal ter 

besluitvorming worden voorgelegd aan het BVO. 

 

 Het verder doorontwikkelen van de standaardisatie en de automatisering van de P&C-producten. 

a) Voor de jaarrekening 2013 is een aantal verplichte paragrafen gestandaardiseerd voor alle klantorganisaties: de 

paragraaf Weerstandsvermogen en Verbonden partijen. Daarnaast zijn een aantal tabellen gestandaardiseerd die 

betrekking hebben op de Programmaverantwoording dan wel de balans en/op toelichting op de balans. Deze 

onderdelen zullen ook worden doorgevoerd in komende begrotingen. 

b) Medio 2014 zal er een voorstel worden voorgelegd aan het BVO om de komende begroting digitaal te ontsluiten en 

te publiceren (ook voor de i-pad). 

 

 Het versterken van het instrumentarium dat klantorganisaties in staat stelt 'In control' te komen en te blijven. 

Zie punt ‘concretisering van en uitvoering van doorontwikkeling van de financiële kolom’: maandrapportage en 

budgetgesprekken. 
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Prestaties begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Doorlooptijd facturen: betaalbaarstelling van facturen 

< 30 dagen bij facturen zonder discussie over 

levering. Ketenproduct 

95% 

binnen 

termijn 

95% 

binnen 

termijn 

Ten 

minste 

95% 

binnen 

termijn 

 

2 Verwerken begrotingswijzigingen binnen 5 

werkdagen. Dit proces is onderdeel van de 

uitvoeringsagenda Financiën en wordt het derde 

kwartaal 2013 herontworpen en gestandaardiseerd. 

- 95% 

binnen 

termijn 

Ten 

minste 

95% 

binnen 

termijn 

 

(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 

Ontwikkeling baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Personele lasten 6.076 -27 -93  5.955 

Materiële lasten 500 0 8  507 

Kapitaallasten 390 -325 0  65 

Bijdragen deelnemers -32 0 0  -32 

Bijdragen derden -120 0 0  -120 

Programma 3 - Financiën 6.814 -353 -86  6.376 
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4.4 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Harmonisatie van de regelgeving 

De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn opgeschort en er is nog geen perspectief op heropening van het 

overleg. Dat betekent dat de voorgenomen en gewenste modernisering van de arbeidsvoorwaarden niet van de grond 

komen.  

De invoering van de WKR per 1 januari 2014 heeft voor alle gemeenten plaatsgevonden.  

De harmonisatie en modernisering van de regelgeving wordt ambtelijk voorbereid. Daar waar het lokale bevoegdheden 

betreft (niet zijnde cao gerelateerd) wordt hierover met de bonden in juli 2014 het overleg gestart. Daarbij kan de 

opschorting van het overleg op landelijk niveau effect hebben op het resultaat op lokaal niveau.  

Er zijn inmiddels op het gebied van de uitvoering van de Arbowetgeving diverse regelingen geharmoniseerd. 

 

 Mobiliteit & Flexibiliteit 

Het regionale mobiliteitscentrum voor de Leidse regio is van start gegaan in mei 2014 en de processen zijn 

geharmoniseerd.  

In het samenwerkingsverband ‘Werken in het Westen’ (24 gemeenten Holland Rijnland en Amstel Rijnland) zijn 

afspraken gemaakt over de bevordering van mobiliteit binnen de regionale arbeidsmarkt. Deze afspraken worden in de 

loop van 2014 geeffectueerd. 

 

 Innovatie processen HRM 

De aanbesteding van e-HRM is opnieuw uitgevoerd nadat er in november 2013 geen rechtsgeldig bod is ingediend. In 

april 2014 is, na een tweede aanbesteding, uiteindelijk gegund en momenteel wordt de implementatie voorbereid. 

Verwacht wordt dat 75% van de geplande digitale processen op 1-1-2015 is geïmplementeerd. 
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Prestaties begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Formatiebeheer: wijzigingen verwerkt < 30 dagen Nm 50% 60%  

2 E-Hrm: % digitaal verwerkte mutaties 10% 50% 30% Vertraagde 

aanbesteding en 

implementatie 

3 Mobiliteit & Flexibiliteit: aanvragen tijdig behandeld 

(2 dagen) 

60% 80% 80%  

(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 

 

Ontwikkeling baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Personele lasten 3.811 0 -12  3.798 

Personele transitielasten 69 0 0  70 

Materiële lasten 908 0 14  922 

Kapitaallasten 108 -106 -1  1 

Bijdragen derden -40 0 0  -40 

Programma 4 - HRM 4.856 -106 1  4.751 
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4.5 Programma 5 – Juridische Zaken 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Verdere optimalisatie van de kritieke processen binnen de dienstverlening van de service-eenheid; 

Bezwarenproces: In de eerste maanden van 2014 is het bezwarenproces met behulp van de leanmethode 

geanalyseerd en bezien welke verspillingen de processtappen belemmeren om maximaal efficiënt te werken. Dit ziet op 

de wijze waarop de interne werkprocessen zijn ingeregeld. Dit is in samenwerking met de gemeenten opgepakt en heeft 

geleid tot focus op het eerste deel van het werkproces: het tijdig, compleet en in één keer goed verkrijgen van het 

bezwarendossier van de gemeente door Servicepunt71. Mogelijke oplossingen zijn gezamenlijk geïnventariseerd en 

worden als eerste met de gemeente Oegstgeest nader uitgewerkt. Vervolgens komen de andere gemeenten aan de 

beurt om gezamenlijk tot oplossingen en implementatie daarvan te komen.  

 

 Het verder ontwikkelen van de adviseurs tot professionele business partners.  

In de eerste maanden van 2014 zijn goede stappen gezet in het verder optimaliseren van de adviesfunctie. De juridisch 

adviseurs zoeken actief de klant op en zijn aanwezig bij de gemeenten op specifieke en afgesproken dagen (en soms 

zelfs spreekuren). Daarnaast wordt op basis van de leveringscontracten en de urenrapportages steeds beter duidelijk 

hoeveel uur besteed kan worden aan een product. Samen met de vertaling van de kernwaarden ‘eigenaarschap, 

vakmanschap en zakelijkheid’ naar de dagelijkse praktijk draagt dit bij aan een klantgerichte en zakelijke relatie met de 

gemeenten.  

 

 Juridische specialisaties zijn ingericht en faciliteren onderlinge juridisch inhoudelijke kennisoverdracht.  

Vanuit de juridische specialisaties worden regelmatig juridische workshops en presentaties georganiseerd. Deze 

bijeenkomsten, bijv. op 15 april jl. Bijeenkomst Wet Markt & Overheid, worden goed bezocht door de sleutelfiguren 

binnen de gemeenten, bewerkstelligen kennisoverdracht en dragen bij aan het onderlinge netwerk.  

 

 Verdere standaardisatie, uniformering en optimalisatie van de verschillende bezwarencommissies en procedures. 

In 2013 heeft Servicepunt71 een advies uitgebracht aan de vier gemeenten over de doorontwikkeling van de 

bezwaarbehandeling. Het voorstel omvat een combinatie van een drietal maatregelen: 

1. het instellen van één gezamenlijke regionale bezwarencommissie; 

2. het aanwijzen van categorieën waarin ambtelijk wordt gehoord en 

3. het toepassen van de informele aanpak (bellen bij ieder bezwaar door jurist van Servicepunt71) 

Dit voorstel is besproken binnen de colleges van Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en akkoord bevonden. Het 

college van Leiden heeft aangegeven in afwachting te zijn van een advies vanuit de Leidse bezwarencommissie. Tot op 

heden is dit nog niet ontvangen. De in het najaar 2013 in het advies voorgestelde startdatum van 1 juli 2014 is hiermee 

niet langer haalbaar. 

 

 Het juridische zaakvolgsysteem Octopus betreffende de bezwaarschriften is optimaal ingericht en werkzaam voor 

alle gemeenten.  

Met de gemeenten is afgesproken dat de commissieadviezen dusdanig tijdig moeten worden opgeleverd dat het 

bestuursorgaan voldoende tijd heeft om binnen de wettelijke termijn (12 + 6 weken) een beslissing op bezwaar te 

nemen. In overleg met de gemeenten is deze termijn in eerste instantie gezet op binnen uiterlijk 16 weken opleveren 

commissieadvies. Hiermee heeft de gemeente nog (minimaal) twee weken de tijd om de beslissing op bezwaar te 
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nemen. In 2013 is hiertoe een specifiek rapport ontwikkeld. Hieruit blijkt dat in 2013 deze werktermijn van twee weken 

vaak niet voldoende is om de beslissing op bezwaar te nemen. Daar waar geadviseerd wordt het bezwaar gegrond te 

adviseren is meer tijd nodig dan twee weken. Indien sprake is van een bezwaar dat ongegrond of niet-ontvankelijk 

verklaard gaat worden, is de termijn van twee weken haalbaar. De besluitvorming moet dan wel per direct na ontvangst 

commissieadvies in gang worden gezet. Dit is in de praktijk niet altijd mogelijk of ingeregeld. 

Deze actuele constatering is reden om opnieuw met de gemeenten af te stemmen om te bezien welke termijn efficiënt 

en haalbaar is en op welke wijze we gezamenlijk kunnen bewerkstelligen dat deze wordt gehaald. Vervolgens wordt het 

uniforme werkproces voor de vier gemeenten aangepast. 

In dit onderdeel van het werkproces spelen ook de bezwarencommissies een rol. Ook hierover zal met de gemeenten 

worden afgestemd. 

 

 Professionalisering van de verzekeringsportefeuille van iedere klantorganisatie  

In de eerste maanden is een voorstel voor de doorontwikkeling van het verkeringsdomein opgesteld. Begin mei 2014 

heeft het BVO het voorstel omarmd en een nadere onderzoeksvraag gesteld, die in de komende periode zal worden 

uitgewerkt. De insteek is betere sturing op kosten en kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid. Ondertussen 

is het risicomanagementsysteem steeds verder ingevuld, is met de klantorganisaties een aantal processen afgestemd 

(uniformering en professionalisering) en is het onderdeel ‘Verhaal van schade op derden’ al enigszins ingericht. 

Prestaties begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Percentage commissieadviezen op bezwaarschriften 

dat binnen de afgesproken termijn wordt geleverd. 

    

      

 Kamer 1 Leiden 85 90 - Zie toelichting bij de 

voortgang over het 

monitoringssysteem 

Octopus 

 Kamer 3 Regio. Cie. rechtspositionele 

aangelegenheden 

Nm Ntb - - 

 Kamer 5 Leiderdorp Nm Ntb - - 

 Kamer 6 Oegstgeest Nm Ntb - - 

 Kamer 7 Zoeterwoude 90 90 - - 
(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 

Ontwikkeling baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Personele lasten 1.761 28 1  1.790 

Materiële lasten 161 0 40  201 

Kapitaallasten 5 -1 1  5 

Bijdragen derden 0 0 -148  -148 

Programma 5 – Juridische Zaken 1.927 27 -107  1.847 
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4.6 Programma 6 – Facilitaire Zaken 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Het standaardiseren van de producten en diensten voor de verschillende organisaties zal in 2014 gecontinueerd 

en afgerond worden waardoor de tijdigheid van leveringen verbeterd en het percentage foute leveringen afneemt; 

Het standaardiseren van de producten en diensten wordt uitgevoerd volgens de lean-methodiek en ligt op schema. Aan 

het eind van het tweede kwartaal wordt gestart met de periodieke kwartaalrapportages (managementinformatie). Hierin 

wordt ook de tijdigheid van leveringen opgenomen van de producten en diensten waarvan dit al gemeten kan worden. 

 

 Het selfservice-concept via het Virtueel Service Punt wordt met behulp van het systeem Planon Meetingmanager, 

dat in 2013 technisch is geïmplementeerd, in 2014 verder uitgerold. 

In de maanden mei en juni vinden de voorbereidende maatregelen plaats zodat in de maand juli de implementatie van 

het systeem kan plaatsvinden voor de klantorganisaties. 

 

 De implementatie van het klantbeheer wordt afgerond. 

In het Organisatie & Personeelsplan, dat momenteel wordt opgesteld, wordt klantbeheer meegenomen. Dit plan zal 

naar verwachting eind tertaal 2 gereed zijn en zal duidelijkheid geven over de afronding van de implementatie. 

 

Prestaties begroting 2014 

Nr Omschrijving 2013R 2014B 2014P Toelichting berap. 

1 Tijdigheid levering diensten 85% 95% 95% Wordt pas na Q2 

gemeten 

2 Percentage foute leveringen < 5% < 3% <3% Wordt pas na Q2 

gemeten 
(R=realisatie, P=actuele prognose, B=begroting) 
 

Ontwikkeling baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Personele lasten 2.051 0 -4  2.047 

Materiële lasten 1.223 0 19  1.241 

Kapitaallasten -3 141 -0  138 

Bijdragen deelnemers -2.190 0 0  -2.190 

Programma 6 – Facilitaire Zaken 1.081 141 15 1.236
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4.7 Programma 7 – Directie, interne bedrijfsvoering en control 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2014 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 verder inrichten van de planning en controlfunctie, incl. verantwoording aan Bestuur en klantorganisaties; 

De planning en controlcyclus is ingericht en functioneel. In het eerste tertaal van 2014 is de kwartaal- 

contractrapportage als nieuw verantwoordingsdocument over de leveringscontracten aan klantorganisaties ontwikkeld. 

 

 verder vormgeven van de ‘verbindingsrol’ gericht op zowel de interne als externe omgeving; 

In het eerste tertaal is de verbindingsrol met klantorganisaties o.a. ingevuld met sessies met gemeentelijke 

managementteams om gezamenlijk de nieuwe werkwijze te bespreken en te evalueren. Structureel wordt invulling 

gegeven aan de verbindingsrol via het Bedrijfsvoeringsoverleg, waarin de vier gemeentesecretarissen en de directeur 

Servicepunt71 verenigd zijn. In het eerste tertaal zijn verkennende gesprekken gevoerd met interne en externe partijen 

om te bespreken of Servicepunt71 dienstverlening kan aanbieden. Dit gaat zowel om uitbreiding van activiteiten bij 

bestaande klantorganisaties (bv. i.h.k.v. regionalisering informatievoorziening) als om het leveren van bestaande 

diensten aan nieuwe klantorganisaties (bv. inkoopadvisering aan Holland Rijnland i.h.k.v. de 3D’s/Jeugdzorg). 

 

 het doorontwikkelen van instrumenten voor kwaliteitszorg en risicomanagement; 

Servicepunt71 ontwikkelt in 2014 een prestatie- en kwaliteitsmeetsysteem. Enerzijds is dit van belang om te kunnen 

sturen op de doelstellingen van de organisatie, anderzijds op de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de 

klantorganisaties. In het eerste tertaal is gestart met het realiseren van een visie (kaderstellend document) op het 

gebruik van KPI’s binnen Servicepunt71. Deze geeft richting aan de wijze waarop KPI’s worden geformuleerd en 

ingezet. In de loop van het jaar wordt het instrumentarium voor de KPI’s gerealiseerd, voor zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve indicatoren. Onder dit laatste valt ook het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek. 

 

 het doorontwikkelen van accountmanagement en bijhorende instrumenten voor het registreren en bewaken van de 

afspraken over de (aanvullende) dienstverlening; 

Accountmanagement is in eerste instantie belegd binnen de service-eenheden en onderdeel van de taak van de SE-

managers. Het beheersinstrumentarium om afspraken over de dienstverlening te bewaken is deels ontwikkeld in de 

vorm van kwartaalrapportages op de leveringscontracten. Op basis van een evaluatie met klantorganisaties wordt deze 

zo nodig bijgesteld. Deze rapportages hebben betrekking op de afgenomen volumes per product. Op overige 

productaspecten, zoals outputbeschrijvingen en indicatoren, wordt in de tweede helft van 2014 het instrumentarium 

ontwikkeld. 

 

 zorgdragen voor professionele communicatie, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau; 

In het eerste tertaal is het communicatiebeleidsplan voorbereid. Hierin komen de inhoudelijke doelstellingen, 

uitgangspunten en kaders aan de orde. Daarnaast worden rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

vastgelegd. Deze hebben betrekking op de afbakening tussen Servicepunt71 en klantorganisaties, op de afbakening 

tussen service-eenheden en de communicatie functie binnen de eenheid Interne Bedrijfsvoering & Control (IBC).  

Maandelijks stemt het regionale communicatie-overleg tussen gemeenten en Servicepunt71 ontwikkelingen op het 

gebied van bedrijfsvoering binnen de vijf organisaties af. 
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 het doorontwikkelen en implementeren van interne prestatiemeting (voor de 6 service-eenheden); 

Het implementeren van interne prestatiemeting is belegd binnen de interne bedrijfsvoeringsfunctie en wordt in de 

tweede helft van 2014 ontwikkeld. Dit is gekoppeld aan de afspraken die over de ontwikkeling van de PDC en de 

normering en indicatoren gemaakt worden binnen het programma doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering. 

 

 de beheerorganisatie, waar onder het verder inregelen van een documentmanagementsysteem; 

Servicepunt71 neemt voor wat betreft postregistratie en archivering diensten af van de gemeente Leiden. Het intern 

eigenaarschap en opdrachtgeverschap zijn echter nog niet goed belegd in de organisatie, en afspraken liggen nog niet 

voldoende vast. Er is gestart met het formaliseren van deze afspraken. 

Zaakgericht werken is gekozen als methodiek voor het werken in Servicepunt 71 om de klantorganisaties een kwalitatief 

betere digitale dienstverlening aan te bieden op de bedrijfsvoeringsdisciplines. Het project bestaat uit een deel 

technische implementatie en een deel procesmatige implementatie. 

De technische implementatie is in het eerste tertaal deels gerealiseerd door de aanschaf en installatie van het 

zaaksysteem DECOS, dat ook door de meeste klantorganisaties van Servicepunt7 wordt gebruikt, en past binnen de 

nieuwe informatie-doelarchitectuur. Het project loopt vertraging op doordat de ‘proof of concept’ nog niet kan worden 

afgerond in afwachting van een goede softwarematige oplossing voor de combinatie met een formulierengeleidetool. 

In het vervolg van 2014 wordt aandacht besteed aan het procesmatige deel: het modelleren van 

dienstverleningsprocessen volgens het concept van zaakgericht werken. Hiermee worden processen zoveel mogelijk 

tegelijkertijd met en volgens de planning van het project Standaardisatie uit programma Doorontwikkeling gemodelleerd 

(inclusief de lean-projecten). 

Ontwikkeling baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Personele lasten 643 0 76 719 

Materiële lasten 134 0 0 134 

Materiële transitielasten 0 0 310  310 

Kapitaallasten 145 -132 -13  0 

Inkoopvoordeel -236 175 0  -61 

Programma 7 – Directie, int. bedrijfs. en control 686 43 374 1.103 

Inkooptaakstelling 

In de oorspronkelijke meerjarenbegroting voor Servicepunt71 was een inkooptaakstelling opgenomen van € 307.000 

voor 2014 en € 384.000 voor 2015 en verder. Door eerdere invullingen resteerde in de primitieve begroting 2014 nog 

€ 236.000.  

Eerder (AB, 11 juli 2013) is besloten om een rentevoordeel van € 175.000 structureel als invulling van de taakstelling te 

gebruiken. De resterende taakstelling in 2014 bedraagt € 61.000. De verwachting is dat deze kan worden gerealiseerd 

door inkooptrajecten die in 2014 onderhanden zijn. 

 

(bedragen x € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018

Inkooptaakstelling -236 -313 -313  -313  -313 

Begrotingswijziging eerder besloten 175 175 175  175  175 

Totaal Directie & Bedrijfsvoering -61 -138 -138  -138  -138 
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4.8 Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien 

Algemene dekkingsmiddelen 

De inkomsten van Servicepunt71 bestaan uit bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten en uit specifieke inkomsten 

uit contracten met andere klanten (Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland, Gevulei en Holland Rijnland).  

De bijdragen van de gemeenten bestaan uit een regulier deel en een maatwerkdeel. Het reguliere deel is opgenomen 

onder Algemene Dekkingsmiddelen. Het maatwerkdeel is opgenomen onder de betreffende programma’s. Dit betreft 

met name de dienstverlening voor Facilitaire Zaken voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp en in mindere mate 

binnen ICT, Financiën en HRM. Ook de meerwerkramingen voor gemeenten zijn onder de betreffende programma’s 

opgenomen. De gemeenten worden per kwartaal gefactureerd voor hun bijdrage. 

De inkomsten van de overige klanten zijn opgenomen onder het programma, afhankelijk van de specifieke 

dienstverlening. 

Ontwikkeling van de baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Materiële lasten 452 2 -92  362 

Saldo Financiëringsfunctie 2 -2 0  0 

Bijdragen deelnemers -24.604 0 141 -24.463 

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen -24.151 0 50 -24.101 

Onvoorzien 

De post Onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt, terwijl 

daarvoor in de begroting geen raming is opgenomen. In de programmabegroting van 2014 is hiervoor € 104.000 (na 

voorstel toe te voegen indexering) opgenomen. Er zijn op dit moment geen voorstellen om dit bedrag in te zetten in de 

begroting. 

Ontwikkeling van de baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Materiële lasten 103 0 2  104 

Totaal Onvoorzien 103 0 2  104 
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5. PARAGRAFEN 

 

5.1 Weerstandsvermogen 

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 

Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen opgevangen kunnen 

worden zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang de er een 

inventarisatie plaatsvindt van de risico's. In de Financiële Verordening is daarom opgenomen dat bij de jaarlijkse 

begroting (voorjaar) en de 2e bestuursrapportage (najaar) een inventarisatie plaatsvindt van de risico's en de 

maatregelen om de risico's te beheersen. Op basis hiervan kan twee maal per jaar de benodigde risicodekking worden 

bepaald, die wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de zogenaamde weerstandscapaciteit. Om die reden is 

in deze jaarrekening geen risico- inventarisatie opgenomen. 

 

In het op 20 december 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde Beleidskader Weerstandsvermogen en 

Risicomanagement zijn de bepalingen opgenomen met betrekking tot het weerstandsvermogen en het 

risicomanagement. Hierin zijn de volgende begrippen gehanteerd: 

 

 Risico’s 

Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke gebeurtenissen die een 

nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Deze dienen beheerst te worden, dat wil 

zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de 

impact). 

 Risicomanagement 

Risicomanagement is er op gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de bedrijfsdoelstellingen te 

minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. 

Resterende risico’s worden voorzien van specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd. 

 Weerstandscapaciteit 

Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af te dekken. Deze 

zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de eigenaarsrol die de deelnemende 

gemeenten vervullen. Binnen Servicepunt71 zijn de Algemene Reserve, de aan specifieke risico’s gelieerde 

bestemmingsreserves, de post Onvoorzien en een eventueel exploitatiesaldo onderdeel van de 

weerstandscapaciteit. De ‘achtervang’ op grond van artikel 25 van de GR, waarin bepaald is dat gemeenten er 

voor zorg dienen te dragen dat Servicepunt71 aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt niet tot de 

weerstandscapaciteit gerekend. 

 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de beschikbare risicodekking 

(weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 
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Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

 

   Begroting Begroting Meerjarenraming 

Bedragen x 1.000 euro   2014 2015 2016 2017 2018

Algemene reserve  128 128 128 128 128

Reserve Flankerend Beleid 500 350 200 100 0

Saldo exploitatie 0 0 0 0 0

Onvoorzien 104 104 104 104 104

Saldo   732 582 432 332 232

Weerstandsvermogen 

De inventarisatie van de risico's leidt tot een benodigde risicodekking van € 540.000 (referentie ontwerpbegroting 2015). 

De inventarisatie van de weerstandscapaciteit leidt tot een beschikbare risicodekking van € 732.000 (peildatum 1-1-

2014). Dat betekent dat de weerstandscapaciteit van voldoende niveau is om de risico’s (op basis van de risicoscores) 

te kunnen opvangen. 
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5.2 Financiering 

 

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen rond de financiering van Servicepunt71, in het te voeren 

beleid op dit gebied en in de eventuele risico’s die daarbij gelopen worden.  

Ontwikkelingen financiering 

Op basis van de liquiditeitenplanning is het de verwachting dat het in 2014 niet nodig zal zijn om kort- en/of langlopende 

financieringsmiddelen aan trekken. 

Treasurybeheer en Treasurybeleid 

Het treasurystatuut van Servicepunt71 is op 21 december 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur en begin 2012 

geïmplementeerd. Het daarin beschreven beleid geeft aan dat de financiële posities en het voorzien in de 

liquiditeitsbehoefte beheerd dienen te worden tegen zo laag mogelijk kosten, tegen de algemeen geldende rentevoet en 

tegen een aanvaardbaar risico. Hierbij moeten de interne en externe kosten voor het beheren van de geldstromen en 

de financiële posities beperkt worden. De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur voor de uitvoering van de 

treasuryfunctie zijn gemandateerd aan de directeur van Servicepunt71.  

 

Risicoprofiel 

De deelnemende gemeenten dragen de kosten van Servicepunt71. Afspraken over de bevoorschotting zijn erop gericht 

om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Met 

andere woorden: door het aansluiten van de inkomende en uitgaande geldstromen op elkaar zal de 

financieringsbehoefte en het daarmee samenhangende renterisico gering zijn.  

Investeringen van Servicepunt71 worden gefinancierd met langlopende geldleningen die qua looptijd zoveel mogelijk 

overeenstemmen met de levensduur van de activa.  

Gezien de aard en activiteiten van Servicepunt71 is het risicoprofiel beperkt. Een kredietrisico, koersrisico en 

valutarisico worden niet gelopen. Het liquiditeitsrisico is zeer beperkt. 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet betreft een norm aan de hand waarvan bepaald wordt of bij het aantrekken van geldmiddelen van 

derden gebruik gemaakt mag worden van kortlopende of langlopende leningen (Wet Fido).  

De kasgeldlimiet is gesteld op 8,2% van de omvang van de begroting. In 2014 bedraagt de norm € 2.269.000. Voor het 

bedrag van de kasgeldlimiet mag aan rekening-courantschuld en/of kortlopende geldleningen worden afgesloten. In het 

eerste tertaal is aan de kasgeldlimiet voldaan. 

 

Renterisico 

De renterisiconorm is een belangrijk kader om afwegingen te maken op het gebied van volume, looptijd en 

renteherzieningstermijnen van aan te trekken langlopende geldleningen. Met behulp van de renterisiconorm kan worden 

bepaald op welke wijze de langlopende financiering moet worden ingezet om de gevoeligheid van de begroting voor 

rentefluctuaties binnen de gestelde kaders te houden. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal. In 2014 

bedraagt de norm € 5.533.000. Dreigen de verplichte aflossingen en renteherzieningen boven de renterisiconorm uit te 

komen, dan zullen nieuwe langlopende schulden slechts met langere looptijden (met de daarbij behorende lagere 

aflossingsverplichtingen) uitkomst moeten bieden. In 2014 wordt € 1 miljoen verplicht afgelost. Daarmee wordt voor 

2014 aan de norm voldaan.  
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5.3 Bedrijfsvoering 

Organisatieontwikkeling 

In de begroting 2014 is de volgende visie, als leidraad voor ontwikkeling van Servicepunt71, opgenomen: 

'Servicepunt71 biedt zijn klanten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van bedrijfsvoering tegen 

bedrijfseconomisch aanvaardbare tarieven en draagt zo bij aan een verbeterde dienstverlening van deze klanten aan 

hun burgers, bezoekers en bedrijven. Servicepunt71 biedt zijn werknemers een uitdagende en professionele 

werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.’ 

Het realiseren van de visie heeft in 2014 vorm gekregen door het continueren van de reguliere dienstverlening en het 

gelijktijdig ontwikkelen en implementeren van verschillende projectresultaten van het programma doorontwikkeling 

gezamenlijke bedrijfsvoering. Hierbij is de Stip (de te bereiken organisatie in 2015) beter in zicht gekomen: een Gewoon 

Goed Servicepunt! De stip aan de horizon geeft richting aan de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering 

en aan de ontwikkeling van de eigen organisatie: van input gestuurde dienstverlening naar output gestuurde 

dienstverlening om als gemeenten en Servicepunt71 beter te kunnen sturen op de kwaliteit en kosten van de 

dienstverlening en het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid.  

Servicepunt71 is in het eerste tertaal gestart met organisatie- en personeelsplannen, gebaseerd op organisatiebrede 

inrichtingsprincipes, om invulling te geven aan de condities die zijn afgeleid van de Stip.  

 

Personele ontwikkeling 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

In bovengenoemde organisatievisie is opgenomen dat Servicepunt71 zijn werknemers een uitdagende en professionele 

werkomgeving biedt, waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. In afwachting van het op te stellen regionaal 

ontwikkelbeleid heeft Servicepunt een eigen kader vastgesteld, gebaseerd op de volgende ontwikkelvisie:  

In een organisatie die constant in ontwikkeling is, wordt van medewerkers en leidinggevenden gevraagd om zich ook 

blijvend te ontwikkelen. De organisatie wordt op die manier wendbaar en kan zich aanpassen aan de veranderende 

omgeving. Servicepunt71 wil haar medewerkers daartoe motiveren, zet daartoe talentmanagement in en biedt naast 

opleidingen en trainingen ook kansen voor het benutten of ontdekken van talenten via taakroulatie, interne stages en 

carrièrekansen. Het ontwikkelbeleid heeft daarmee een brede scope.  

Het opleidingsplan 2014 is gebaseerd op deze visie en op de uitgangspunten die in het tijdelijk kader zijn opgenomen. 

Servicepunt71 investeert o.a. in een bij de ontwikkeling van de organisatie passend cultuur- en 

professionaliseringstraject (met kernwaarden ‘eigenaarschap, vakmanschap, zakelijkheid’) en in de ontwikkeling van 

medewerkers, gericht op wendbaarheid van de organisatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

 

Mobiliteit en Flexibiliteit 

Het BVO heeft in mei 2013 voor de vijf organisaties de visie op Mobiliteit & Flexibiliteit, met bijbehorende business case, 

vastgesteld. Een belangrijk en randvoorwaardelijk onderdeel hiervan is het per organisatie vorm geven van Strategische 

Personeelsplanning (SPP). Door kwantitatief en kwalitatief zicht te krijgen op de toekomstige personeelsbehoefte per 

afdeling kan tijdig gestuurd worden op de optimale bezetting en tegelijkertijd doorontwikkeling van medewerkers. SPP is 

een eenvoudige en beproefde methode om dit samen met de betrokken leidinggevenden te doen. Servicepunt71 is in 

het eerste tertaal aan de slag gegaan met deze managementtool, gericht op persoonlijke ontwikkeling enerzijds en op 

het inzichtelijk maken van het mobiliteitsvraagstuik voor de komende jaren anderzijds. Dit mobiliteitsvraagstuk is aan de 
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orde als gevolg van de reductietaakstelling en de verandering van werkzaamheden (onder andere als gevolg van 

digitalisering) waardoor functie-eisen veranderen.  

 

Integriteit 

Servicepunt71 ontwikkelt in 2014, deels  samen met de gemeenten,  een samenhangend integriteitsbeleid met onder 

meer de invoering van een gedragscode en een integriteitsverklaring. Code en verklaring zijn eind 2013 door het 

dagelijks bestuur vastgesteld. Op 10 april 2014 is tijdens de dag van de integriteit de eed/belofte afgenomen door mevr. 

Bloemen, namens het bestuur van Servicepunt71, bij het grootste deel van de medewerkers en hebben deze 

medewerkers de integriteitsverklaring ondertekend. Eerder in het jaar gebeurde dat al door alle leidinggevenden van 

Servicepunt71. Voor de zomer zullen alle medewerkers de eed/belofte hebben afgelegd en de verklaring ondertekend. 

In specifieke werksessies per service-eenheid of –team is in het eerste tertaal de vertaling gemaakt naar concrete 

werksituaties. 

 

Formatie en bezetting 

In onderstaand overzicht zijn de formatieplaatsen per service-eenheid aangegeven, inclusief de transitieformatie.  

NB De formatiereductie die in de tabel zichtbaar is, is gebaseerd op de vastgestelde formatieve ontwikkeling ten tijde 

van het opstellen van deze rapportage. Eventuele maatregelen die de financiële taakstelling realiseren via een andere 

wijze dan formatiereductie, zijn bij het opstellen van deze rapportage nog in ontwikkeling en daarom nog niet in 

onderstaande tabel verwerkt. 

 

FTE per Service-eenheid 

stand per 30 april 2014 

Reguliere 

Formatie

Tijdelijk en 

transitie

Totale 

Formatie 

(A)

Bezetting 

(B) 
Saldo

Programma 1 - ICT 34,3  34,3 34,9  -0,6 

Programma 2 - Inkoop 10,5  10,5 11,5  -1,0 

Programma 3 - Financiën 86,8  86,8 89,4  -2,6 

Programma 4 - HRM 56,1 1,0 57,1 51,4  5,7 

Programma 5 - Juridische Zaken 25,5  25,5 24,9  0,6 

Programma 6 - Facilitaire Zaken 43,9  43,9 36,1  7,8 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering 9,4  9,4 8,6  0,8 

TOTAAL FTE 266,4 1,0 267,4 256,7  10,7 

Niet vaste bezetting d.m.v. (externe) inhuur ( C ) 10,6 

Niet ingevulde formatie (A – B - C ) 0,1 

Verhouding externe inhuur t.o.v. formatie ( C / A ) 4,0%

 

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat de formatie nagenoeg volledig wordt benut door bezetting met eigen 

personeel en een deel met externe inhuur.  

 

(A) De formatie kent een vaste formatie, tijdelijke formatie en transitieformatie. De transitieformatie bestaat alleen nog 

bij HRM in 2014 voor 1,0 fte. Vanaf 2013 is ook op de reguliere formatie een besparing ingeboekt, waardoor de totale 

formatie per 1-1-2016 komt op 246,6 fte. In periode 2012 t/m 2015 is de totale formatiereductie 37,7 fte. 

 

(B) Afspraak binnen Servicepunt71 is dat externe inhuur binnen de formatiekosten van een functie moet blijven of 

gekoppeld is aan het transitiebudget. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand in verband met hogere externe tarieven voor 

drie dagen wordt ingehuurd in plaats van voor vijf dagen, om zodoende binnen budget te blijven. 
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De actuele opbouw van het personeelsbestand kan als volgt worden weergeven: 

 

Huisvesting & kantoorconcept 

De organisatie wil professioneel, werknemers- en klantvriendelijk functioneren. Ook wil zij op basis van het 

zogenaamde flexconcept werken in een duurzame en verantwoorde omgeving. Gebleken is dat het concept inmiddels 

functioneert, maar nog voor verbetering vatbaar is. Op basis van een evaluatie wordt nog bezien op welke wijze ‘het 

nieuwe werken’ verder kan worden geïmplementeerd en doorgevoerd. 

In eerdere jaren is veel aandacht besteed aan de klimaatinstallatie. De eerder gerapporteerde problemen over 

temperatuur en luchtvochtigheid zijn inmiddels grotendeels opgelost. 

Informatiemanagement 

In de nota Informatiebeleid Servicepunt71 van maart 2013 is gekozen voor een informatie architectuur afgeleid van de 

NORA (Nederlandse Organisatie Referentie Architectuur) en GEMMA (Gemeentelijk Modelarchitectuur) referentie 

architectuur. In bedoelde nota zijn enkele informatie architectuur principes opgenomen, die echter ontoereikend zijn om 

daarop daadwerkelijk te kunnen sturen. Daarom zijn begin 2014 aanvullende informatie-architectuurprincipes in het MT 

vastgesteld die de uniformering en standaardisering bevorderen, de samenhang van de informatievoorziening definieert 

en zorgt voor een effectieve inzet van middelen. In 2014 worden alle activiteiten met betrekking tot 

informatievoorziening en –management aan deze principes getoetst. 

Om deze werkwijze te borgen is een wijzigingsadviescommissie (WAC) benoemd. De taken van de WAC inzake 

voorgenomen wijzigingen aan de informatievoorziening bestaan uit advisering lijnorganisatie en MT en toetsing aan 

architectuur principes en informatiebeveiligingsbeleid.  
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Investeringen 

In onderstaande tabel zijn alle onderhanden investeringen opgenomen, met informatie over geprognotiseerde uitgaven 

en verwachte afronding. Er worden op dit moment geen overschrijdingen verwacht. 

nr Bedragen x 1.000 euro 
Pro- 
gramma 

Krediet
Rekening 
t/m 2013

Progn.  
uitgaven 

Totale  
Uitgaven 

Afronding 
verwacht 

1 Server vervanging 1. ICT 60  60  60  2014 

2 Telefonie 1. ICT 75  75  75  2014 

3 Airconditioning vervanging  1. ICT 25  25  25  2014 

4 Werkplekken displays 1. ICT 50  50  50  2014 

5 Werkplekken mobile devices 1. ICT 270  270  270  2014 

6 Network active componenten 1. ICT 160  160  160  2014 

7 Storage en backup 1. ICT 700  700  700  2014 

8 Server vervanging 1. ICT 170  170  170  2014 

9 Vervanging bladecenters 1. ICT 70  70  70  2014 

10 Vervanging software 1. ICT 125  125  125  2014 

11 Security cloud email 1. ICT 150  150  150  2014 

12 Verbeterplan Server hardware  1. ICT 165  165  165  2014 

13 Verbeterplan WP71 vervolg uitrol 1. ICT 120  120  120  2014 

14 Housing uitbreiding rekken 1. ICT 20  20  20  2014 

15 DMS 1. ICT 200  200  200  2014 

16 Aanschaf spendanalysetool 2. INK 20  20  20  2014 

17 Aanschaf tendertool 2. INK 20  20  20  2014 

18 Aanschaf contractmanagementtool 2. INK 50 5 45  50  2014 

19 Update Decade 3. FIN 15  15  15  2014 

20 E-Hrm/harmoniseren Beaufort-databases 4. HRM 440 35 405  440  2014 

21 Software VSP 7. DIR 60  60  60  2014 

  TOTAAL INVESTERINGEN  2.965 40 2.925  2.965   

 

1 t/m 14 ICT investeringen: In november wordt een twin-datacenter gerealiseerd. Grotendeels zijn deze kredieten 

bedoeld ter dekking van de kosten voor de realisatie van deze twin-datacenter. 

15. DMS: Dit krediet wordt gereserveerd voor de implementatie van zaaksgewijs werken 

16 t/m 18 Softwaretools Inkoop. In het tweede halfjaar van 2014 worden de contractmanagementtool en tendertool 

vervangen. Ook zal een spendtool worden aangeschaft. 

19 Update Decade: In 2014 wordt een kleine update van Decade uitgevoerd. 

20 eHRM: De aanbesteding is opnieuw uitgevoerd nadat er in november 2013 geen rechtsgeldig bod is ingediend. In 

april 2014 is, na een tweede aanbesteding, uiteindelijk gegund en momenteel wordt de implementatie voorbereid. 

Verwacht wordt dat 75% van de geplande digitale processen op 1-1-2015 is geïmplementeerd. 

21 Software VSP. Vanuit de interne bedrijfsvoeringsfunctie zal dit krediet in 2014 worden aangewend om de werking 

van het digitale dienstverleningskanaal verder te ontwikkelen. 

Onderhoud Kapitaalgoederen 

Voor de bedrijfsapplicaties zijn onderhoudsovereenkomsten met de leveranciers afgesloten, dit onderhoud behelst 

onder andere preventief en correctief onderhoud, gebruik van de helpdesk, aanpassingen in het kader van wet- en 

regelgeving en uitbreidingen van bestaande modules en actualisaties en verbeteringen. 

Alle installaties van het gehuurde pand Tweelinghuis zijn in onderhoudscontracten ondergebracht.  
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6. BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE 
 

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd. 

Na vaststellen van de primitieve begroting (1e kolom tabel) zijn reeds een aantal begrotingswijzingen geautoriseerd 

(2e kolom tabel). Deze hebben betrekking op wijzigingen in 2013, die ook doorwerking hadden naar de jaarschijf 2014 

(algemeen bestuur, 19 december 2013).  

Tevens zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen (3e kolom) opgenomen om inzicht te verkrijgen in het effect ervan. 

De toelichting is opgenomen in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

6.1 Ontwikkeling van de baten en lasten per programma 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Lasten ICT 8.484 -122 104  8.466 

Baten ICT -680 0 0  -680 

Totaal Programma 1 - ICT 7.804 -122 104  7.786 

Lasten Inkoop 879 35 220  1.134 

Baten Inkoop 0 0 -275  -275 

Totaal Programma 2 - Inkoop 879 35 -55  859 

Lasten Financiën 6.966 -353 -86  6.527 

Baten Financiën -152 0 0  -152 

Totaal Programa 3 - Financiën 6.814 -353 -86  6.376 

Lasten HRM 4.896 -106 1  4.791 

Baten HRM -40 0 0  -40 

Totaal Programma 4 - HRM 4.856 -106 1  4.751 

Lasten Juridische Zaken 1.927 27 41  1.995 

Baten Juridische Zaken 0 0 -148  -148 

Totaal Programma 5 - Juridische Zaken 1.927 27 -107  1.847 

Lasten Facilitaire Zaken 3.271 141 14  3.426 

Baten Facilitaire Zaken -2.190 0 0  -2.190 

Totaal Programma 6 - Facilitaire Zaken 1.081 141 14  1.236 

Lasten Directie & Bedrijfsvoering 686 43 374 1.103 

Baten Directie & Bedrijfsvoering  0 0 0  0 

Totaal Programma 7 – Dir. en interne bedrijfsv. 686 43 374 1.103 

Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien      

Lasten Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien 650 87 -271  466 

Baten Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien -24.698 -87 322 -24.463 

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen& Onvoorz. -24.048 0 51 -23.997 

Totaal Lasten 27.760 -249 398 27.909 

Totaal Baten -27.760 -87 -101 -27.948 

Totaal Lasten en Baten 0 -336 297  -39 

Reserves      

Onttrekking reserves 0 0 -310  -310 

Storting reserves 0 336 13  349 

Totaal Reserves 0 336 -297  39 

Eindtotaal 0 0 0  0 
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6.2 Ontwikkeling van de baten en lasten per kostencategorie 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Personele lasten 17.467 0 143 17.610 

Personele transitielasten 69 0 0  70 

Materiële lasten 6.876 1 138 7.015 

Materiële transitielasten 0 0 310  310 

Kapitaallasten 3.489 -511 -13  2.965 

Inkoopvoordeel -236 175 0  -61 

Saldo Financiëringsfunctie 95 86 -181  0 

Totaal lasten 27.760 -249 398 27.909 

Bijdragen deelnemers -26.826 0 -294 -27.120 

Bijdragen derden -840 0 12  -828 

Saldo Financiëringsfunctie -93 -87 181  0 

Totaal baten -27.760 -87 -101 -27.948 

Onttrekking reserves 0 0 -310  -310 

Storting reserves 0 336 13  349 

Totaal reserves 0 336 -297  39 

Eindtotaal 0 0 0  0 

6.3 Wijzigingsvoorstellen 

 

1. Overdracht formatie Financiën naar gemeente Leiden/Stedelijk Beheer 

OP 25 november 2013 heeft het dagelijks bestuur besloten akkoord te gaan met het terugvloeien van een aantal 

lijntaken van de service-eenheid Financiën naar de gemeente Leiden, afdeling Stedelijk Beheer. Onderstaande mutatie 

regelt de begrotingsconsequenties in verband met dit besluit gewijzigd. 

Lasten/Baten Programma 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten Programma 3 - Financiën -100 -100 -100 -100 -100

Baten Algemene Dekkingsmiddelen 100 100 100 100 100

Saldo 0 0 0 0 0

 

2. Contractregistratie- en beheer 

Het BVO heeft in oktober 2013 ingestemd met een uitbreiding van de dienstverlening van de service-eenheid Inkoop. 

Het betreft de (vooralsnog tijdelijke) uitbreiding met integraal contractmanagement (contractregistratie, -beheer en -

management) en de structurele uitbreiding met Inkoop control. Hiermee worden de rechtmatigheid en de doelmatigheid 

van de inkoopfunctie verder vergroot. Om deze dienstverlening te kunnen uitvoeren is een uitbreiding van de formatie 

noodzakelijk, waarvoor de gemeentende financiële dekking verzorgen. 

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2014 ingestemd met de deels tijdelijke en deels vaste formatie uitbreiding van de 

betrokken acht functies. De wijzigingen zijn reeds in de ontwerp-begroting 2015 opgenomen. Met onderstaande mutatie 

wordt de wijziging van begrotingsjaar 2014 voorgelegd. De raming is gebaseerd op basis van de start van de 

verschillende activiteiten. 

Lasten/Baten Programma 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten Programma 2 – Inkoop 275 0 0 0 0

Baten Programma 2 – Inkoop -275 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0
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3. Inkomsten Holland Rijnland 

Het contracteigenaarschap van de juridische dienstverlening van Servicepunt71 aan Holland Rijnland (HR) stond 

formeel nog op naam van de gemeente Leiden. Servicepunt71 factureerde inkomsten en sluisde deze door naar de 

gemeente Leiden, waar de inkomstenraming nog in de begroting was opgenomen. Servicepunt71 en de gemeente 

Leiden zijn ambtelijk overeengekomen dat het zuiverder is dat deze situatie wordt gewijzigd, zeker omdat er nu ook een 

nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen Servicepunt71 en HR gesloten wordt. Onderstaande mutatie regelt de 

begrotingsconsequenties, de structurele effecten zijn reeds in de ontwerp-begroting 2015 opgenomen. 

 

Lasten/Baten Programma 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten Programma 5 - Juridische Zaken 37 0 0 0 0

Baten Programma 5 - Juridische Zaken -148 0 0 0 0

Baten Algemene Dekkingsmiddelen 111 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0

 

4. Meerwerk ICT 

De gemeente Leiden en Servicepunt71 zijn meerwerk overeengekomen op het gebied van ICT. Dit meerwerk was in de 

primitieve begroting 2014 nog niet op de juiste inkomstencategorie opgenomen.  

 

Lasten/Baten Programma 2014 2015 2016 2017 2018

Baten (deelnemers) Programma 1 - ICT -160 0 0 0 0

Baten (derden) Programma 1 - ICT 160 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0

 

5. Onttrekking Transitie 

De reserve transitie bedraagt per 1 januari 2014 € 560.000. De voorlopige verwachting is dat in 2014 circa € 310.000 

benodigd is en de resterende € 250.000 in 2015, om de financiële en kwalitatieve doelstellingen te realiseren. Hiermee 

kan tevens het programma doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering worden afgerond.  

Lasten/Baten Programma 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering 310 0 0 0 0

Reserves Reserve Transitie -310 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0

 

6. Kapitaallasten 

Op basis van de afgesloten investeringen in de jaarrekening 2013, de actuele prognose over de lopende investeringen 

en de actualisatie van de meerjaren-investeringsplanning zijn de kapitaallasten opnieuw meerjarig doorgerekend. Dit 

leidt tot onderstaand wijzigingsvoorstel van de meerjarenbegroting. De mutaties sluiten aan bij de kaders die het 

algemeen bestuur heeft vastgesteld ten aanzien van de reserve egalisatie kapitaallasten. 

Lasten/Baten Programma 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten Programma 1 - ICT 62 82 -46 243 -1.022

Lasten Programma 2 - Inkoop -62 0 0 0 0

Lasten Programma 3 - Financiën 0 0 0 0 241

Lasten Programma 4 - HRM -1 0 0 0 0

Lasten Programma 5 - Juridische Zaken 1 1 1 1 -4

Lasten Programma 6 - Facilitaire Zaken 0 0 0 0 0

Lasten Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering -13 0 0 0 0

Reserves Reserve Egalisatie kapitaallasten 13 -83 45 -243 785

Saldo 0 0 0 0 0
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7. Technische wijzigingen 

In de tabellen in deze bestuursrapportage is ten behoeve van het inzicht een aantal technische begrotingswijzingen al 

verwerkt. Deze wijzigingen zullen nog ter autorisatie aan het algemeen bestuur worden aangeboden.  

Het gaat om verwerking van de indexering over de materiële budgetten, het hanteren van de nieuwe tarieven voor de 

aan de formatie verbonden werkgeverslaten en een enkele verschuiving in rubricering (tussen programma’s of binnen 

programma’s tussen kostencategorieën). 

Lasten/Baten Programma 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten Programma 1 - ICT 42 -15 -17 -17 -17

Lasten Programma 2 - Inkoop 7 -10 -11 -11 -14

Lasten Programma 3 - Financiën 14 -132 -142 -142 -142

Lasten Programma 4 - HRM 2 -90 -93 -93 -93

Lasten Programma 5 - Juridische Zaken 3 -38 -38 -38 -38

Lasten Programma 6 - Facilitaire Zaken 14 -37 -39 -39 -39

Lasten Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering 76 -9 -10 -10 -10

Lasten Algemene Dekkingsmiddelen -272 171 209 231 234

Lasten Onvoorzien 2 2 2 2 2

Baten Algemene Dekkingsmiddelen 111 160 139 118 118

Saldo 0 0 0 0 0

 

6.4 Bijdrage deelnemers 

Na verwerking van de voorgestelde begrotingswijzigingen vertonen de geraamde bijdragen van deelnemers het 

volgende beeld: 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2014

Begr. wijz. 

eerder 

besloten

Voorgestelde 

begr.wijzig. 

Aangepaste 

Begroting 

2014

Bijdrage gemeente Leiden -20.755 0 -218 -20.973

Bijdrage gemeente Leiderdorp -2.826 0 -37 -2.862

Bijdrage gemeente Oegstgeest -2.268 0 -31 -2.299

Bijdrage gemeente Zoeterwoude -978 0 -8 -986

Totaal -26.826 0 -294 -27.120

De wijzigingen hebben betrekking op ambtelijk overeengekomen bijdragen, overeengekomen meerwerk of een zo goed 

mogelijke inschatting daarvan, in opdracht van en afstemming met de betrokken gemeenten. Het gaat om de 

communicatiefunctie binnen Servicepunt71, om contractregistratie-, beheer en management, en specifiek voor Leiden: 

meerwerk ICT, aanpassingen van de DVO met Holland Rijnland en de overdacht van lijntaken naar de afdeling Stedelijk 

Beheer. 

 

Nieuwe verrekensystematiek: nog geen gevolgen voor (wijziging van) de begroting 2014 

Eerder in deze rapportage is aangegeven dat in het kader van de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering 

er een transitie plaatsvindt van input gestuurde dienstverlening naar output gestuurde dienstverlening en van input 

gefinancierde naar output gefinancierde dienstverlening. 

Het beprijzingsmodel dat hieraan ten grondslag ligt is door Servicepunt71 samen met de gemeenten vastgesteld (BVO, 

september 2013). In de leveringscontracten voor 2014 zijn prijzen opgenomen, die van de uitgangspunten van het 

model zijn afgeleid. Deze prijzen hebben geen invloed op het begrotingsjaar 2014, dat een leerjaar is, om ervaring op te 

doen met het model. De systematiek zal worden opgenomen in de DVO over 2015 en verder jaren. Op grond van de 

door het BVO vastgestelde uitgangspunten wordt stapsgewijs toegegroeid naar de reële verdeling op basis van 

werkelijke afname en kosten (doorwerking herverdeeleffect). Het stapsgewijs doorwerken van het herverdeeleffect 
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houdt in dat in drie begrotingsjaren achtereenvolgens 33%, 67% resp. 100% van het herverdeeleffect wordt verwerkt. 

Indien uit de medio 2014 te houden evaluatie blijkt dat het mogelijk is om 2015 hierbij het eerste jaar te laten zijn zullen 

de effecten via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan het algemeen bestuur danwel leiden tot een aanpassing 

van het dienstverleningsniveau zoals dat in de leveringscontracten voor 2015 wordt opgenomen.  

 

6.5 Reserves en voorzieningen 

Na verwerking van de voorgestelde begrotingswijzigingen vertoont het aangepast verwacht verloop van de 

bestemmingsreserves het volgende beeld: 

Bestemmingsreserves 

Stand per 

1/1/14 2014 2015 2016 2017 2018

Reserve egalisatie kapitaallasten 489 838 395 114 0 518

Reserve Transitie 560 250 0 0 0 0

Reserve Flankerend Beleid 500 500 350 200 100 0

 


