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Bed rijfsvoering in Bala ns ServicepuntTl

VERZONDÉN 
25 JUN ?O?1

Geachte leden van de raad,

ln de L't" Bestuursrapportage 2O2Lis in het hoofdstuk Overhead,
vennootschapsbelasting en onvoorzien op de post 501" Traject Bedrijfsvoering in
Balans (BiB) een bedrag van € 399.389,- opgenomen. ln deze brief zullen wij een
nadere toelichting geven op dit bedrag.

Bedriifsvoering in Balans
Er ziin drie zaken die maken dat de bedrijfsvoering in de knel zit en waarom er aan
de gemeenten om een extra bijdrage wordt gevraagd:

7. financiële knelpunten als gevolg van de gegroeide bedrijfsvoeringsvraag
(gemeenten zijn gegroeid);

2. financiële knelpunten als gevolg van veranderde bedr'rjfsvoeringsvraag van
de gemeenten;

3. nieuwe, actuele gemeentelijke bedrijfsvoeringsambitÍes die vragen om extra
financiering of bijstelling van deze ambities (draaien aan de knoppen).

ln nauw overleg met de gemeentelijke organisaties en het bestuur van
ServÍcepuntT1-zijn gezamenlijke prioriteiten gesteld en er is met name gekozen voor
het oplossen van de belangrijkste knelpunten en noodzakelijke doorontwikkeling
e.e.a. ín afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar het nieuwe
samenwerkingsmodel. Hier is zeer kritisch naar gekeken.

Bij de aanbieding van de ontwerpbegroting 2O22van ServícepuntTL is aangegeven
dat een belangrijk traject voor servicepuntTl. de opgave "in control" is. Voor de
jaren 2022 en 2023 zijn hiervoor bedragen opgenomen in de begroting van
ServicepuntTL.
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De knelpunten worden echter in2O21, ook al ondervonden waarvoor een bedrag is

opgenomen in de l-e Bestuursrapportage 2021.

Als gezamenlijk prioriteít in het BiB-traject zijn de volgende bedrijfsvoeringstaken
aangewezen:

BiB tekort Financiële Administratie 35.091
BiB meerwerk accountant 6.350
BiB extra werkzaamheden jaarrekeningen 22.837
BiB resterende taakstelling I0.9I7
BiB Open Line 1.6.7L0

BiB ínvoering kantoorTl 27.850
BiB indexatie materiële lntormatie Voorziening budgetten 7.909
BiB vitaliteit personele inzet 10.806

BiB Arbeidsmarktstrategie personele inzet 8.801
BiB Modernisering arbeidsvoorwaarden 4.562
BiB ICT architect 1.2.700

BiB Robuustere netwerkarchitectuur 13.591

BiB Ondersteuning lnformatie Voorziening keten 8.578
BiB Kwaliteitsimpuls Functioneel Beheer ICT 14.983

BiB Beheer mobiele telefonie 4.0i"0
BiB Totaal 205.700

Overige kosten
Naast de bovenstaande bedrijfsvoeringstaken die volgen uit het traject
Bedrijfsvoering in Balans zijn ook een aantal andere posten opgenomen.

Project verva nging fina ncieel systeem

lnhuurdesk

Contractma nagement WMO

Groei ICT-middelen 2020

Corona

Meerwerk ICT 2O2O lncidenteel leveringsafspraken 2021

Samenwerkingsmodel

191.468

34.667

25.9s6

20.997

4.901,

19.31.8

11.000

Totaal BiB en overige kosten 5L4.OO7

Voor een deel wordt dit tekort opgevangen door de inzet van het positieve resultaat
over 2020. Voor Leiderdorp is dit een bedrag van€II4.24O,-.

Resu ltaat jaa rrekenin g 2O2O -1L4.240

Extra lasten 2020 opgenomen in Bestuursrapportage 399.757

Daarnaast wordt in de Bestuursrapportage voorgesteld om de incidentele kosten
voor het project vervanging financieel systeem te dekken middels een onttrekking
uit de Algemene Reserve van € L9L.468,-. Ook wordt uit het corona budget €
24.219,- ingezet om de extra lasten deel te dekken.
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Onttrekking Algemene Reserve

CoronaBudget

Bij inzet bovenstaande budgetten resteert te dekken

-r97.468
-24.219

184.080

bl^

Mocht bovenstaande nog tot aanvullende vragen leiden dan vernemen wij dat van
u
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