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Één van de onderliggende stukken bij dit agendapunt is het rapport van Twijnstra Gudde 
over SP71. 
 
Over het tijdpad rond dit rapport en de kosten van dit rapport heeft BBL de volgende 
vragen. 
 
Tijdpad 
 
1. Wanneer zijn de colleges van de deelnemende gemeenten over (het voornemen van) 

dit onderzoek  geïnformeerd? 
 

In overleg met het DB en de gemeentesecretarissen van de 4 klantgemeenten is de 
directeur SP71 in juli 2012 gestart met het aantrekken van een partner gespecialiseerd in 
de ontwikkeling van Shared Service Organisaties. Het aantrekken van Twijnstra Gudde 
is gedeeld met colleges en raden in de 8-maandsrapportage 2012.  
 
Kosten 
 
2. Zijn de colleges van de deelnemende gemeenten aan SP71 over de kosten van dit 

onderzoek geconsulteerd? 
 
In de begroting 2013 SP71 is een transitiebudget opgenomen. De kosten van het 
onderzoek worden daaruit betaald. De colleges zijn hierover niet geconsulteerd; de 
uitputting van de begroting is een bevoegdheid van de directeur SP71. De begroting 
is vastgesteld door het Algemeen Bestuur waarin ook de gemeenten 
vertegenwoordigd zijn.  
 

3. Op welke wijze (kostenpost) worden de kosten van deze begeleiding in de begroting 
van SP71 opgenomen? 
 
Onder de noemer transitiebudget.  
 

4. Betreft het éénmalige kosten of komen deze gedurende een bepaalde periode terug? 
Wat is die periode? Wat waren in 2012 de kosten, en wat zijn de kosten in 2013 en 
evt. volgende jaren? 



 
De kosten worden verantwoord in de jaarrekening 2012. Deze is nu nog niet gereed, 
maar wordt na besluitvorming in het AB ter informatie naar de raad verzonden. De 
kosten voor 2013 zijn opgenomen in het werkplan 2013 dat door het DB in maart zal 
worden vastgesteld. De kosten voor 2014 en verder zijn nog niet te voorspellen.  
 
5. Wat zijn van die extra kosten de financiële gevolgen voor Leiderdorp, het zij in minder 

in te boeken voordelen hetzij hogere aan SP71 te betalen lasten? 
 
In de begroting en daarmee in de bijdrages van de gemeentes en te boeken voordelen is 
rekening gehouden met ontwikkelkosten. De inzet van Twijnstra Gudde heeft daarom 
geen extra kosten voor de gemeenten tot gevolg. 
 
 


