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1. BESTUURS- EN MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

Servicepunt71 is op 1 januari van start gegaan en bevindt zich in de opbouwfase. De eerste acht maanden van 

deze fase, die tot 2014 loopt, zijn inmiddels achter de rug. Servicepunt71 concentreert zich in deze periode 

vooral op de ontwikkeling van de organisatie én op de relatieopbouw met de klanten, terwijl ‘de winkel’ gewoon 

open is.  

Door de veranderingen die de nieuwe werkwijze van het werken in een shared service-concept voor 

Servicepunt71 én voor de gemeenten met zich meebrengt, staat de dienstverlening regelmatig onder druk. 

Daardoor was er in de afgelopen periode soms sprake van een ‘teruggang’ in de dienstverlening die het 

bedrijfsplan al aankondigde. Uiteraard spannen Servicepunt71 en de gemeenten zich vanuit hun eigen rol zoveel 

mogelijk in om de dienstverlening op niveau te houden. 

 

Uit de terugblik en de opgedane ervaringen in de samenwerking tussen Servicepunt71 en de gemeenten blijkt 

dat de noodzakelijke stappen worden genomen en de opbouw van de nieuwe organisatie op koers ligt, de 

reguliere werkzaamheden en dienstverlening door lopen en de inrichting en optimalisatie van de nieuwe 

organisatie in gang is gezet. De nieuwe rolverdeling en rolinvulling van opdrachtgever en opdrachtnemer is op 

alle niveaus nog erg wennen.  

De ”basis op orde” als noodzakelijke randvoorwaarde voor doorontwikkeling van de Servicepunt71-organisatie 

wordt onderkend en in gezamenlijkheid opgepakt. Ook wordt onderkend en ervaren dat het samen daadwerkelijk 

realiseren van een shared service-organisatie een complexe veranderopgave is. 

 

De afgelopen maanden werd duidelijk dat Servicepunt71 en de gemeenten over en weer nog niet volledig aan 

alle verwachtingen konden voldoen. Binnen de samenwerking in de keten ontstonden daardoor soms fouten. 

Servicepunt71 geeft de hoogste prioriteit aan het, samen met gemeenten, analyseren van dergelijke fouten en 

het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen. 

Belangrijk verbeterpunt is de noodzaak om bij grootschalige implementatie van systemen en veranderingen 

projectmatig en gestructureerd(er) te werken. Het is noodzakelijk fasering aan te brengen in de verschillende 

trajecten om de gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen. Alle partijen zijn zich hier terdege van bewust en 

brengen dit in praktijk door onder andere aan de slag te gaan met programmamanagement en projectmatig 

werken. Zorgvuldige communicatie over hetgeen verwacht kan worden ten aanzien van verbetering van de 

toekomstige dienstverlening, maar juist ook over eventuele tijdelijke verminderde dienstverlening, is daarbij van 

belang.  

 

Er moeten nog meerdere stappen worden gezet om tot volwaardige en professionele dienstverlening te komen 

zoals in het Bedrijfsplan beoogd. Dat is logisch omdat het een meerjarig verandertraject betreft.  

De wijze van samenwerking tussen gemeenten en Servicepunt71 geeft alle vertrouwen dat de veranderopgave 

succesvol gerealiseerd kan worden en de beoogde kwalitatieve en financiële doelstellingen zullen worden 

behaald. 

 

Focus op continueren van dagelijkse dienstverlening  

Afgelopen 8 maanden is gebleken dat het starten van een geheel nieuwe organisatie, het door laten lopen van 

de dagelijkse dienstverlening en het opbouwen en doorontwikkelen van de organisatie een complex en intensief 

verandertraject is. Zowel voor Servicepunt71 als voor de gemeenten. Op het moment van de start waren nog niet 

alle zaken voldoende geregeld en in de dagelijkse procesgang kwamen achterstanden en onvolkomenheden 
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naar voren. De focus van de eerste acht maanden heeft dan ook gelegen op het vervolmaken van de 

ontvlechting van taken, personeel en middelen vanuit de gemeenten en de invlechting in Servicepunt71 én het 

zo goed mogelijk continueren van de dagelijkse dienstverlening, inclusief het samen met gemeenten (structureel) 

oplossen van knelpunten die zich daarin aandienden.  

De opbouw en ontwikkeling van Servicepunt71 zoals in het Bedrijfsplan beoogd zal vooral in het najaar 2012 

starten en in 2013 en daarna accent krijgen. Hiertoe is samen met gemeenten een concreet veranderplan in 

voorbereiding. Project- en programmamanagement is noodzakelijk om het complexe verandertraject te 

realiseren, zodat kwalitatieve en financiële doelstellingen tijdig worden bereikt.  

 

Speerpunten tweede tertaal gerealiseerd 

De vertraagde implementatie van het nieuwe financiële systeem FIS71 leidde bij een aantal gemeenten tot 

vertraagde betaling van facturen. Door middel van extra inspanningen is dit opgelost; de in de Producten- en 

Dienstencatalogus gestelde betalingstermijn van 30 dagen wordt inmiddels gehaald. De facilitaire dienstverlening 

in Leiderdorp is op orde gebracht. Wat betreft de uniforme ICT-werkplek “Werkplek71” (WP71) geldt dat 

Leiderdorp, onderdelen van de gemeente Leiden en Servicepunt71 de afgelopen maanden zijn gemigreerd.. De 

andere klantorganisaties volgen dit jaar- uiterlijk voorjaar 2013.  

Voor een betere telefonische bereikbaarheid zijn technische voorzieningen getroffen en stuurt de leiding strak op 

daadwerkelijke bereikbaarheid van medewerkers. Het Virtueel Servicepunt (VSP) is inmiddels gevuld met vrijwel 

alle bedrijfsvoering gerelateerde informatie van de ketenpartners. Aandachtspunt bij de ontwikkeling van het VSP 

is vooral het gebruik door de klantorganisaties. Er is een professionaliseringsproject in gang gezet voor de 

inkooporganisatie, dit betreft zowel Servicepunt71 als de gemeenten. Doel is maximalisering van 

inkoopvoordelen, zodat tenminste de budgettaakstellingen van gemeenten en Servicepunt71 gehaald kunnen 

worden. 

 

Overige relevante ontwikkelingen tweede tertaal 

De IJking is inmiddels afgerond, zodat de situatie wat betreft formatie, materiële budgetten en kapitaallasten 

inzichtelijk is. De gewenste uniformiteit bleek niet volledig gerealiseerd; door middel van vereveningen is deze 

alsnog doorgevoerd. Voorstellen voor bijsturing zijn in de inmiddels goedgekeurde Begroting 2013 en een 

begrotingswijziging 2012 opgenomen. De planning en control cyclus ligt op schema.  

  

Servicepunt71 en de ketenpartners scherpen samen het bestaande besturingsmodel tussen Servicepunt71 en de 

gemeenten aan (wie heeft welke taak, rol en zeggenschap, incl. rolinvulling), dit alles gericht op een effectieve, 

doelmatige en soepele samenwerking en besturing. De uitkomsten hiervan worden dit jaar nog vastgesteld. De 

Ondernemingsraad Servicepunt71 functioneert sinds medio mei en gesprekken met de bestuurder vinden 

maandelijks plaats. Sinds september is een communicatieadviseur werkzaam bij Servicepunt71. De bestuurlijke 

evaluatie januari 2011 – juli 2012 van de stand van zaken rond Servicepunt71 is afgerond. Conclusie luidt dat de 

opbouw van de nieuwe organisatie op koers ligt en dat de getoonde samenwerking vertrouwen geeft in de 

verdere noodzakelijke opbouw en ontwikkeling van Servicepunt71.  

 

Speerpunten derde tertaal 

De focus van de MT-leden is gelegd op het continueren van de dagelijkse dienstverlening, inclusief het (samen 

met gemeenten) oplossen van de onvolkomenheden en onduidelijkheden. Een externe partij is onlangs 

geselecteerd om Servicepunt71 te ondersteunen in de complexe veranderopgave die er ligt. Samen met de 

gemeenten wordt op basis van de ervaringen van afgelopen acht maanden een haalbaar veranderplan voor de 

verdere doorontwikkeling opgesteld. 
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De verdere uitrol van WP71 loopt en zal begin 2013 gereed zijn. Verbetering van de inkoopfunctie wordt met 

hoge prioriteit opgepakt, evenals verbetering van de financiële werkprocessen. Gezien het belang van 

informatiemanagement wordt dit najaar een informatiebeleidsplan opgesteld. 

 

Rapportage zeven programma’s 

Geconcludeerd kan worden, dat de programma’s voor een groot deel volgens planning worden uitgevoerd. 

1. Het ICT-programma ligt grotendeels op koers. Er is een plan van aanpak in de maak om duidelijkheid in de 

ICT-financiën te brengen (o.a. wat zit in de bijdragen van de gemeenten en wat is meerwerk/maatwerk).  

2. Met betrekking tot het programma Inkoop is duidelijk geworden dat, gezien de beschikbare capaciteit, niet 

alle inkoop- en contractmanagementtrajecten 2012 begeleid kunnen worden. Prioritering door gemeenten is 

daarom aan de orde. Volgens verwachting kunnen alle gemeenten het begrote inkoopvoordeel voor 2012 

realiseren.  

3. De producten en diensten van het programma Financiën waren de afgelopen maanden nog niet op het 

gewenste niveau. Conform planning zijn de jaarrekeningen over 2011 opgeleverd en zijn de verschillende 

gebruikte systemen geharmoniseerd. Het begrotingsproces van alle klantorganisaties wordt gezamenlijk 

geëvalueerd. 

4. Binnen het HRM-programma worden, in afwijking van de eerdere plannen, allereerst de processen die van 

de vier gemeenten zijn overgekomen geharmoniseerd. Tevens wordt de aanbesteding voor E-HRM gestart.  

5. Conform het programma Juridische Zaken is een regionale commissie bezwaarschiften personele 

aangelegenheden gerealiseerd. Het zaakgericht werken wordt voorbereid, o.a. met een passend 

volgsysteem. Er is een contract gesloten ten behoeve van een juridisch kennisportaal, dat behalve voor 

Servicepunt71 ook beschikbaar is voor de juristen uit de vier gemeenten.  

6. Het programma Facilitaire Zaken ligt op koers.  

7. Binnen het programma Directie en bedrijfsvoering is veel aandacht gegaan naar het continueren van de 

basisdienstverlening, het managen van klantverwachtingen, het inrichten van het spelconcept tussen 

Servicepunt71 en gemeenten (wie heeft welke taak en rol) en het regisseren van de ambtelijke en 

bestuurlijke besluitvorming in een voor ieder nieuw shared services-concept. Met ondersteuning van een 

externe partner wordt een impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van Servicepunt71 zoals in het 

Bedrijfsplan beoogd. Het gaat dan onder andere. om de projecten Professionele ontwikkeling, 

Dienstverlening, Werkprocessen en Informatisering.  

 

Financiële rapportage 

Over 2012 zal naar verwachting een bedrag €1.250.000 resteren. Voornaamste reden hiervan is de 

onderbesteding op de transitie-activiteiten van €930.000, die werd veroorzaakt doordat de focus 

noodzakelijkerwijs gelegd moest worden op de basisdienstverlening door de service- eenheden. De transitie- en 

ontwikkelactiviteiten schuiven op in de tijd, maar moeten nog wel worden uitgevoerd om de reeds ingeboekte 

voordelen (kwalitatief en financieel ca 6 mln euro) te kunnen realiseren.  

Daarnaast worden voordelen verwacht op de financieringsfunctie (€400.000), omdat er tegen een lagere rente en 

gedurende een kortere periode kon worden geleend. Ook op kapitaallasten wordt een voordeel verwacht 

(€350.000), omdat investeringen later worden afgerond dan eerst ingeschat. Hiertegenover staat een nadeel van 

€600.000 omdat een aantal activa wegens buitengebruikstelling moet worden afgewaardeerd.  

Ten aanzien van deze afwijkingen zullen voorstellen worden aangeboden om de begroting van 2012 te wijzigen. 

Onderdeel hiervan is het storten van € 1.170.000 in bestemmingsreserves. Hierdoor kan Servicepunt71 de 

transitie-activiteiten in latere jaren afronden en komt dekking beschikking voor het toekomstige 

mobiliteitsvraagstuk. 
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2. INLEIDING EN LEESWIJZER 

 

2.1 Inleiding 

 

Voor u ligt de 2
e
 Bestuursrapportage 2012 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 acht maanden ten opzichte van de 

Begroting 2012. De basis voor de uitgevoerde activiteiten in 2012 is opgenomen in het ‘Bedrijfsplan SSC Leidse 

Regio’ van 16 augustus 2010 en in de Begroting 2012, vastgesteld op 10 november 2011. 

 

Relatie Bedrijfsplan 

In genoemd Bedrijfsplan staat dat het aangaan van een samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering een 

meerwaarde biedt, zowel in kwalitatieve zin als op het financiële vlak.  

In het Bedrijfsplan wordt gesproken over jaarschijven (Jaar 1, Jaar 2 etc.). De eerste jaarschijf uit het Bedrijfsplan 

komt overeen met boekjaar 2012 wat betreft de kosten van de reguliere organisatie. Voor de transitiekosten en 

kosten uit Programma 7 Directie & Bedrijfsvoering is de tweede jaarschijf uit het Bedrijfsplan opgenomen in 

Begroting 2012. 

 

Begroting 2012 

De begroting 2012 is naar de beste inzichten van dat moment opgesteld. Bij het opstellen waren de organisaties 

van waaruit activiteiten aan Servicepunt71 overgedragen werden zelf erg in beweging. Daarbij kwam dat de 

organisatie van Servicepunt71 nog volop in voorbereiding was en er dus nog geen voorspelbaarheid in 

activiteiten en uitgaven was. De organisatie is opgebouwd met incidentele budgetten die op basis van 

inschattingen zijn bepaald. Ook de te behalen doelmatigheidswinst en het tempo waarin dit kan zijn ingeschat. 

Kortom, een veelheid aan activiteiten en variabelen die effect hebben op de realisatie van de begroting.  

 

1
e
 Bestuursrapportage 2012 

In de 1
e
 Bestuursrapportage 2012 is verslag gedaan van de actualisatie van het financieel kader 2012. De 

conclusie van deze zogenaamde IJking was dat de eenduidige en uniforme benadering die het Bedrijfsplan 

beoogt tijdens een herijking medio 2011 niet volledig is gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een aantal 

bijsturingsvoorstellen en begrotingswijzigingen die in de 1
e
 Bestuursrapportage zijn opgenomen en als volgt 

toegelicht: Budgetten die ten onrechte waren achtergebleven zijn alsnog naar Servicepunt71 overgeheveld.  

Servicepunt71 zal via een strategische personeelsplanning in de komende jaren toewerken naar een situatie 

waarin met minder personeelsbudget de formatie gefinancierd kan worden, bovenop de taakstelling die in het 

Bedrijfsplan al is benoemd met betrekking tot de formatiereductie. Binnen het investeringsproject WP71 richten 

de bijsturingen zich op een bijstelling van het aantal thuiswerklicenties.  

Daarnaast werkt Servicepunt71 samen met de gemeenten aan een aantal generieke oplossingsvarianten en 

onderzoeksopdrachten om binnen de bedrijfsvoering kosten verder te reduceren en/of (inkoop)voordelen te 

maximaliseren. Tenslotte, zo is in de 1
e
 Bestuursrapportage onderbouwd, heeft de IJking ook tot een verhoging 

van de bijdragen van deelnemers geleid.  



 

- 6 - 
 

2.2 Leeswijzer 

 

Indeling Bestuursrapportage 

De Bestuursrapportage bestaat uit een toelichting op de actuele situatie, een Rapportage Programmaplan 

(inclusief de paragrafen uit de Begroting 2012) en een overzicht Financiële Afwijkingen. 

Actuele situatie  

Hoofdstuk 3 betreft de stand van zaken waarin Servicepunt71 zich bevindt na afloop van de eerste acht 

maanden van haar bestaan. 

Rapportage Programmaplan 

De Rapportage op het Programmaplan schetst de stand van zaken van de doelstellingen en de prestaties die in 

de Begroting 2012 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 en bedrijfsvoering 

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

post onvoorzien. De geprognotiseerde financiële afwijkingen zijn bij het betreffende programma toegelicht. 

Bijsturingsvoorstellen staan in het hoofdstuk over Financiële afwijkingen. 

 

Voor de meeste programma’s geldt dat in 2012 prestatie-indicatoren zullen worden ontwikkeld en doelen voor de 

te realiseren productie en kwaliteit van dienstverlening worden geformuleerd. In de Producten- en 

dienstencatalogus (PDC) en het Werkplan zijn dergelijke indicatoren opgenomen.  

Paragrafen 

In de begroting 2012 staan paragrafen over weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. In de 

paragraaf Weerstandsvermogen is de risico-inventarisatie gepresenteerd. Deze wordt tweemaal per jaar 

geactualiseerd: in het voorjaar in de Begroting en in het najaar in de 2
e
 Bestuursrapportage. Risico’s zonder 

potentiële financiële consequenties zijn opgenomen in de betreffende programma’s.  

Financiële afwijkingen 

De verwachte financiële afwijkingen zijn in Hoofdstuk 5 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 weergegeven in de tabellen in dit hoofdstuk. Er zijn geen bijsturingsvoorstellen opgenomen die leiden 

tot een verhoging van de bijdrage van de deelnemers.  
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3. ACTUELE SITUATIE SERVICEPUNT71 

 

3.1 Startsituatie Servicepunt71 (eerste tertaal) 

 

Op 1 januari 2012 is Servicepunt71 met alle service eenheden gestart met haar dienstverlening.  

Op dat moment waren enkele cruciale randvoorwaarden ingevuld: op het gebied van huisvesting (inclusief het 

flexwerk-concept), de overdracht van bedrijfsvoeringstaken, de beschikbaarheid van mensen (deels geplaatst, 

deels gedetacheerd) en een getekende samenwerkingsovereenkomst met gemeenten.  

De start van Servicepunt71 was echter niet vlekkeloos. Zo was onder andere het plaatsingstraject nog volop 

gaande, was de nieuwe ICT-infrastructuur (Werkplek71) nog niet gereed, had er nog geen check plaatsgevonden 

op alle taken en budgetten, was er nog geen goedgekeurde Dienstverleningsovereenkomst (DVO), moest een 

aantal systemen (o.a. het financiële systeem en het DIV-systeem) nog daadwerkelijk worden ingevoerd en was 

digitale dienstverlening slechts beperkt mogelijk.  

 

Het continueren van de dienstverlening én het tegelijkertijd opbouwen van de nieuwe organisatie heeft een groot 

beroep gedaan op de inzet en flexibiliteit van medewerkers van de nieuwe organisatie en op de klanten, in casu 

de gemeenten. In deze periode is ervaring opgedaan met hetgeen gemeenten hebben overgedragen aan 

Servicepunt71. Het gaat dan met name om de systemen, de processen, de professionaliteit van het personeel 

(vakinhoud en competenties), de kwaliteit van administraties, de overgedragen budgetten, de werkvoorraden en 

de achterstanden. Tegen de afspraak in om geen achterstanden over te dragen en als gemeente de basis op 

orde te hebben, zijn wel achterstanden en onvolkomenheden geconstateerd.  

Door het proces van ontvlechting uit gemeenten en invlechting in Servicepunt71, de oprichting van een geheel 

nieuwe organisatie en de vele veranderingen en ontwikkelingen die dat meebrengt voor Servicepunt71 én de 

gemeenten, de niet-vlekkeloze start en het tegelijkertijd continueren van de dagelijkse dienstverlening en 

opbouwen van de nieuwe organisatie, is op bepaalde terreinen sprake van een tijdelijke ‘dip’ in de 

dienstverlening. Dit was in het Bedrijfsplan reeds voorzien en voor de start door Servicepunt71 met de 

klantorganisaties gecommuniceerd. Daarnaast heeft één en ander geleid tot vertraging van de uitvoering van de 

vele verander- en ontwikkelactiviteiten. Meer fasering bleek noodzakelijk. 

Aan de andere kant is ook gebleken dat Servicepunt71 en gemeenten in goede samenwerking tot veel in staat 

zijn: in de startfase is grote voortgang geboekt en worden vraagstukken voortvarend aangepakt. Hiermee worden 

de eerste contouren van herstel en verbetering zichtbaar en wordt in goede samenspraak invulling gegeven aan 

de opbouw van de nieuwe organisatie.  

 

3.2 Ontwikkelingen in het tweede tertaal 2012 

 

3.2.1 Voortgang op de speerpunten die in de voorgaande rapportage zijn benoemd: 

 

Invoering nieuw financieel systeem (FIS71) en tijdige afhandeling facturen 

De implementatie van FIS71 heeft door diverse oorzaken last gehad van vertraging. Dit heeft bij een aantal 

gemeenten geleid tot vertraagde betaling van facturen. De nadelige gevolgen zijn zoveel mogelijk 
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geneutraliseerd door aandacht te geven aan communicatie en tijdelijke oplossingen. Extra inzet van gemeenten 

en Servicepunt71 en noodprocedures waren noodzakelijk om continuïteit te kunnen bieden. Per 1 juli jl. worden 

facturen weer binnen de betaaltermijn van 30 dagen afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd is nu voor elke 

gemeente zelfs korter dan in 2011. In de tweede helft van 2012 wordt het systeem met hoge prioriteit verder 

ingevoerd. Om de in de PDC gestelde afhandelingstermijn te halen (95% binnen 30 dagen), leveren de 

ketenpartners extra inspanningen om ook met betrekking tot de ‘oude’ facturen het betalingsproces alsnog 

spoedig te kunnen doorlopen. 

 

Op orde brengen van de facilitaire dienstverlening in Leiderdorp  

Om de facilitaire dienstverlening in Leiderdorp op orde te brengen is allereerst een projectplan opgesteld. Hierin 

zijn alle facilitaire taakvelden die de service-eenheid Facilitaire Zaken in Leiderdorp verzorgt opgenomen, de 

toenmalige stand van zaken én de gewenste stand van zaken. Op basis hiervan is vervolgens gewerkt; inmiddels 

geeft Leiderdorp aan tevreden te zijn over de dienstverlening. Een aantal zaken moet nog wel verder worden 

uitgewerkt en verbeterd, onder andere op het gebied van financiering (overdracht contracten, facturenstroom, 

etc.). Hierop is actie ondernomen. 

 

Invoering van ICT/WP71 en het continueren van de ICT-dienstverlening 

De ervaringen uit de eerder uitgevoerde migratie naar één uniforme ICT-werkplek (WP71) in Leiderdorp zijn 

gebruikt in het vervolgtraject. Servicepunt71 en onderdelen van de gemeente Leiden zijn inmiddels met goed 

gevolg gemigreerd naar Werkplek 71 (WP71) en ook de mailmigratie van Oegstgeest is afgerond. Voor de 

resterende locaties zijn de voorbereidingen voor de migratie gestart.  

Naast de (zichtbare) uitrol, is ook het beheer van de nieuwe infrastructuur van WP71 door het project formeel 

overgedragen aan de interne beheerorganisatie van ICT/Servicepunt71. Ook is de licentiestructuur rond WP71 

contractueel afgerond. 

De continuïteit van de ICT-dienstverlening heeft na de incidenten in de eerste maanden van 2012 niet meer 

onder druk gestaan. De continuïteit van de bedrijfsprocessen van de vier gemeenten en Servicepunt71 als 

gevolg van ICT-incidenten is niet of nauwelijks in gevaar geweest. Dat wil niet zeggen dat alles vlekkeloos is 

verlopen. Geconstateerd is dat de overgedragen systemen, processen en middelen niet op alle fronten voldoen 

aan de eisen die van een professioneel ICT landschap verwacht mogen worden. De vier gemeenten worden 

inmiddels op uniforme wijze beheerd (ITIL processen). Ook is in het 2
e
 tertaal aan Zoeterwoude, Leiderdorp en 

Oegstgeest ter plekke ondersteuning geboden. In het 2
e
 tertaal zijn voorbereidingen getroffen om in het 3

e
 tertaal 

de rekencentra van de deze drie gemeenten over te halen naar de rekencentra van Servicepunt71. Als in deze 

gemeenten in dezelfde periode ook WP71 is uitgerold, zal de ondersteuning ter plekke niet meer nodig zijn en 

kan Servicepunt71 op een effectieve en efficiënte wijze de dienstverlening voor het gehele verzorgingsgebied 

vanuit het Tweelinghuis aanbieden.  

In het 2
e
 tertaal heeft een toets van Ernst&Young plaatsgehad met daarin een doorlichting op de operationele 

beheerprocessen, de regie op de klant (Service Level Management) en de regie op de externe dienstverlener 

(Inter Access). De resultaten worden in het najaar 2012 bekend. 

 

Telefonische bereikbaarheid van de medewerkers  

De bereikbaarheid van medewerkers van Servicepunt71 wordt binnenkort verbeterd via de ‘Single Sign On’. Als 

medewerkers inloggen op de computer, loggen ze tegelijkertijd in op de telefoon. Ook zijn mobiele telefoons 

verstrekt aan medewerkers die deze nodig hebben. Om vragen over de aan- en afwezigheid van collega’s te 

kunnen beantwoorden zijn per service eenheid de outlookagenda’s van alle medewerkers opengesteld.  
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Momenteel wordt getest hoe de bereikbaarheid van alle medewerkers is. Er vind periodiek actief onderzoek 

plaats naar de telefonische bereikbaarheid, op basis waarvan verdere verbeteringen worden doorgevoerd.  

 

Invoering Virtueel Servicepunt  

Per 1 januari jl. is het Virtueel Servicepunt (VSP) gerealiseerd. Inmiddels is vrijwel alle bedrijfsvoering 

gerelateerde informatie die op de intranetten van de ketenpartners stond, naar het VSP overgebracht. Met 

medewerking van de partners zal de komende tijd ook de laatste slag worden gemaakt, zodat alle informatie over 

dienstverlening door Servicepunt71 uitsluitend op het VSP is te vinden. Tegelijkertijd blijft Servicepunt71 het VSP 

ontwikkelen om de informatie optimaal te ontsluiten voor de ketenpartners: het is de ‘etalage’ en een belangrijk 

dienstverleningskanaal van Servicepunt71 en daarmee een belangrijk communicatiemiddel tussen de 

ketenpartners en Servicepunt71. Voornaamste aandachtspunt daarbij is het integreren en uitrollen van digitale 

formulieren en het daadwerkelijk gebruiken van VSP door alle gemeenten. 

 

Maximaliseren van de (financiële) inkoopvoordelen voor alle ketenpartners 

In het kader van de budgettaakstellingen bij de gemeenten heeft Servicepunt71 in overleg met de gemeenten 

een doorlichting laten uitvoeren naar het maximaliseren van de inkoopbesparingen. Daarbij is onderzoek gedaan 

naar de inkooporganisatie van alle ketenpartners in samenhang met Servicepunt71. Resultaat van het onderzoek 

is een project, gericht op het professionaliseren van de inkooporganisatie van de ketenpartners en 

Servicepunt71. Het stappenplan naar inkoopvolwassenheid bestaat uit het sterker positioneren van de 

inkoopfunctie bij de klantorganisaties, het pro-actief grip krijgen op de strategische en tactische inkoopprocessen 

en door de invoering van categorie- en contractmanagement grip krijgen op de operationele inkoopstromen. 

Uitvoering van het projectplan loopt door tot in het voorjaar van 2013. 

Het op orde brengen van de ketenprocessen Inkoop is bovendien noodzakelijk voor betrouwbare rapportages 

over de realisatie van de financiële inkoopvoordelen. Door passende automatisering kan het ketenproces 

efficiënter en transparanter worden ingericht. Uitwerking hiervan vindt in het najaar plaats. 

 

3.2.2 Overige relevante ontwikkelingen in het tweede tertaal: 

 

IJking afgerond 

In deze verslagperiode is de ‘IJking’ afgerond die de situatie op het gebied van formatie, materiële budgetten en 

kapitaallasten inzichtelijk heeft gemaakt. Conclusie is, dat dat de eenduidige en uniforme benadering die het 

Bedrijfsplan beoogt tijdens een herijking medio 2011 niet volledig is gerealiseerd. De gewenste uniformiteit is nu 

alsnog doorgevoerd door een aantal vereveningen tussen gemeenten.  

De ketenpartners hebben gezamenlijk mogelijke oplossingsrichtingen en voorstellen voor bijsturing geformuleerd. 

Deze zijn in de Begroting 2013 en een begrotingswijziging 2012 opgenomen. Ook onderzoeken de partners 

samen met Servicepunt71 de mogelijkheden om binnen de bedrijfsvoering kosten verder te reduceren en/of 

(inkoop)voordelen te maximaliseren. 

 

Vaststelling Jaarrekening 2011, 1
e
 Bestuursrapportage 2012, Begrotingswijzigingen 2012 en Begroting 2013 

In mei 2012 heeft het Dagelijks Bestuur de Jaarrekening 2011 en de 1
e
 Bestuursrapportage 2012 vastgesteld en 

ingestemd met de ontwerpbegroting 2013 en de Begrotingswijzigingen 2012. In de twee laatstgenoemde stukken 

zijn de uitkomsten van de IJking opgenomen. Beide stukken zijn in juni 2012 voor zienswijzen aan de vier 

gemeenteraden voorgelegd, het Algemeen Bestuur heeft ze in juli 2012 vastgesteld. De Jaarrekening 2011 en de 

Begroting 2013 zijn binnen de wettelijke termijn bij de provincie Zuid-Holland ingediend. 
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Aanscherping besturingsmodel Servicepunt71 en gemeenten  

Servicepunt71 en de ketenpartners zijn samen bezig om op basis van de ervaringen van de afgelopen acht 

maanden het bestaande besturingsmodel tussen Servicepunt71 en gemeenten aan te scherpen. Rollen en 

verantwoordelijkheden worden nauwkeuriger omschreven om efficiënter en effectiever te kunnen werken. De 

uitkomsten van deze exercitie zullen voor het einde van dit jaar worden vastgesteld. 

Tevens is overleg gaande om meer focus aan te brengen in de vele opgaven die er liggen om de dagelijkse 

dienstverlening verder te verbeteren én Servicepunt71 verder te ontwikkelen conform de in het Bedrijfsplan 

opgenomen doelstellingen. 

 

OR van start; overleg tussen bestuurder en OR  

De Ondernemingsraad Servicepunt71 is bemensd en heeft vanaf 17 mei jl. de taken van de BOR overgenomen. 

De OR is voor een periode van drie jaar aangesteld. Overleg met de bestuurder over de opbouw van de 

organisatie, bijbehorende regelingen en kaders en het functioneren van Servicepunt71 vindt maandelijks plaats. 

 

Communicatiefunctie steviger ingericht 

In september is een communicatieadviseur bij Servicepunt71 aan de slag gegaan, zodat de communicatietaken 

nu door twee personen worden uitgevoerd. Inmiddels zijn werkafspraken gemaakt over de samenwerking op 

communicatiegebied tussen Servicepunt71 en de ketenpartners. De verschillende verantwoordelijkheden zullen 

gelijke tred moeten houden met de onderliggende afspraken over rollen en verantwoordelijkheden.  

Er vindt geregeld overleg plaats met de gemeentelijke communicatieadviseurs aan de hand van een 

communicatiekalender, zodat inzichtelijk is wanneer welke onderwerpen spelen en communicatieactiviteiten van 

de ketenpartners worden verwacht. Ook hier geldt, dat gaandeweg zal blijken of de gemaakte afspraken effectief 

zijn: op basis van ervaringen kunnen deze worden bijgesteld. 

 

Bestuurlijke evaluatie 

De evaluatie van de stand van zaken rond Servicepunt71, mede ingegeven door de afspraak van het college van 

de gemeente Oegstgeest met de raad, is inmiddels uitgevoerd. De conclusie is dat de opbouw van de nieuwe 

organisatie op koers ligt en inrichting en optimalisatie van de nieuwe organisatie in gang zijn gezet. De reguliere 

werkzaamheden en dienstverlening lopen in de tussentijd door. In de evaluatie is ook een aantal verbeterpunten 

opgenomen, zoals de noodzaak van een meer gestructureerde implementatie van gedigitaliseerde processen en 

van fasering in de tijd van de vele nieuwe ontwikkelingen en projecten. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor 

communicatie over hetgeen partners op welk moment aan (tijdelijk) mindere dienstverlening kunnen verwachten, 

maar ook wanneer sprake is van verbeterde dienstverlening.  

Men spreekt het vertrouwen uit dat met de ingezette koers en op basis van de prestaties tot nu toe, de beoogde 

doelstellingen zullen worden behaald. 

 

3.3 Specifieke speerpunten korte termijn (derde tertaal 2012) 

 

Servicepunt71 werkt aan de realisatie van de doelstellingen uit het Bedrijfsplan op lange termijn en aan de 

doelstellingen uit de begroting 2012 in het huidig boekjaar. Op basis van de ontwikkelingen in het tweede tertaal 

pakt Servicepunt71 samen met de gemeenten op korte termijn een aantal onderwerpen (speerpunten) met 

voorrang op. Het zijn dé onderwerpen waar klanten op korte termijn verbeteringen in de dienstverlening zullen 

ervaren. 
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Verdere uitrol Werkplek71, standaardisering en uniformering 

Een goed functionerende ICT-functie is van zeer groot belang voor de gemeenten en voor de kwaliteit van de 

dienstverlening door Servicepunt71. In de komende vier maanden wordt de migratie naar één uniforme ICT-

werkplek (WP71) verder uitgerold. De exacte migratiedata worden in nauw overleg met de stuurgroepen van de 

klantorganisaties vastgesteld. De afronding van dit omvangrijke project is voorzien in het voorjaar 2013.  

Tevens worden de ingezette trajecten met betrekking tot centralisatie back-end, standaardisatie front-end en 

uniformeren beheer processen in het 3
e
 tertaal door ICT afgerond. 

 

Implementatie verbetervoorstellen Inkoop 

Op basis van het eerder genoemde onderzoek naar de inkooporganisatie van gemeenten en Servicepunt71 

worden de genoemde verbetervoorstellen met hoge prioriteit doorgevoerd in de periode september 2012 – maart 

2013. Dit betreft zowel de gemeenten als Servicepunt71. 

 

Verbetering werkprocessen Financiën 

Doordat de actualiteit de nodige tijd vroeg, is er onvoldoende aandacht geweest voor het synchroniseren en 

standaardiseren van werkprocessen en werkwijze. Daarom is besloten dit najaar een snelle inventarisatie te 

laten uitvoeren van de administratieve werkprocessen, waaronder de ketenprocessen tussen Servicepunt71 en 

de gemeenten. Hieraan worden verbeterpunten en een implementatieplan gekoppeld. De implementatie wordt 

vervolgens met prioriteit opgepakt. 

 

Informatiebeleid 

In het bedrijfsplan van Servicepunt71 is informatiemanagement onvoldoende aan orde gekomen. Voor een 

organisatie waarin digitalisering en automatisering de basis vormen voor de dienstverlening en het realiseren van 

de primaire bedrijfsdoelstellingen (kwaliteit, efficiency en kostenbesparing), is informatiemanagement cruciaal. 

Servicepunt71werkt daarom samen met KING aan de ontwikkeling van een informatiebeleidsplan. Dit plan is eind 

2012 (in concept) gereed en geeft onder meer een heldere visie en duidelijke uitgangspunten voor 

gestructureerd, duurzaam, doelmatig en effectief informatiemanagement. Dit vormt dan de basis voor de verdere 

stappen op het terrein van informatisering van dienstverlening. 

 

Doorontwikkeling Servicepunt71; prioriteiten stellen en faseren  

Door het ‘open houden van de winkel’, het oplossen van problemen en het verbeteren van de dagelijkse 

dienstverlening, heeft het management van Servicepunt71 tot nu toe onvoldoende aandacht kunnen besteden 

aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Het gaat dan o.a. om de vier projecten (professionele 

ontwikkeling, dienstverlening, werkprocessen en informatisering). Een externe partij met 

resultaatverantwoordelijkheid ondersteunt Servicepunt71 om de ontwikkelopdracht, in samenhang met de 

verbetering van de dagelijkse dienstverlening, op een zo handig mogelijke wijze te realiseren. Nog dit jaar zullen 

nog te formuleren snelle winstpunten en een plan van aanpak voor het laatste kwartaal van 2012 en voor 2013 

worden opgeleverd.  

Het MT van Servicepunt71 is weliswaar opdrachtgever, maar Servicepunt71 zal samen met de gemeenten het 

ontwikkelplan vaststellen omdat de ontwikkeling van Servicepunt71 ook de gemeenten betreft 

(opdrachtgeverschap, besturingsmodel, ketenprocessen, digitaal werken etc.). 
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4. RAPPORTAGE PROGRAMMAPLAN 

 

4.1 Programma 1 – Informatie- & Communicatietechnologie (ICT) 

 

Realisatie van de doelstellingen 

De voornaamste doelstelling is om vanuit de ICT-infrastructuur op een effectieve, efficiënte en transparante wijze 

ICT-producten en –diensten van een hoogwaardige kwaliteit aan te bieden tegen bedrijfseconomisch 

aanvaardbare en toetsbare verrekentarieven.  

 

In het tweede tertaal heeft ICT/Servicepunt71 een aantal belangrijke stappen gezet richting het realiseren van 

bovenstaande doelstellingen door het uniformeren van werkplekken, netwerk en servers en processen. Service-

eenheid ICT heeft hierin grote stappen gezet: de uitrol van de uniforme front-end is in volle gang, de realisatie 

van een gestandaardiseerde en centrale netwerken en servers is voorbereid en de beheerprocessen zijn voor de 

vier gemeenten en Servicepunt71 zelf geüniformeerd. Dit betekent dat eind 2012 een belangrijk deel van 

bovenstaande doelstelling gerealiseerd is. 

Maar niet alles is geregeld eind van dit jaar. De aanvaardbare en toetsbare verrekentarieven zijn ook in het derde 

tertaal nog niet gerealiseerd. Samen met de ICT-vaktafel is, naast een PDC, een componentencatalogus 

vastgesteld. Hierin staan weliswaar tarieven per product/component, maar dit zijn, slechts indicatieve tarieven. 

Inmiddels is er een programmaplan in de maak om de ICT- financiën op orde te brengen, waardoor ook 

bovenstaande (deel) doelstelling gerealiseerd wordt. Ook is bij een doorlichting van ICT advies gevraagd hoe 

deze doelstelling te bereiken. Het rapport hierover wordt eind september verwacht. Naar verwachting zal dit deel 

van de doelstelling in 2013 gerealiseerd worden. 

Realisatie van de prestaties 

In de Begroting 2012 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken van de service eenheid, de volgende 

concrete prestaties geformuleerd: 

 

Structureren en uniformeren van de ICT infrastructuur 

De infrastructuur die nu nog deels in de computerruimtes van de gemeentehuizen van Leiderdorp, Oegstgeest en 

Zoeterwoude staat, wordt nog dit jaar overgehaald naar het rekencentrum van Servicepunt71. De verhuizing van 

de ‘back-end’-netwerken en servers van Leiderdorp en Zoeterwoude naar het computercentrum van het 

Servicepunt71 staan respectievelijk gepland voor de maanden oktober en november 2012. Oegstgeest is voor 

het grootste deel over (afronding gepland najaar 2012). 

 

ICT- ondersteuning ten behoeve van Servicepunt71 

De migratie van Werkplek71 binnen het Servicepunt is afgerond. De uitrol van WP71 heeft voor de gebruiker het 

voordeel dat hij de beschikking krijgt over ICT-infrastructuur die voldoet aan de eisen van een moderne en 

flexibele werkplek. Daarnaast zorgt deze uitrol voor een uniforme werkplek die op een relatief eenvoudige wijze 

op een gestandaardiseerde manier op afstand te beheren is.  
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Beschrijven en optimaliseren van de kritische processen binnen de dienstverlening van de service eenheid. 

De vier gemeenten, Servicepunt71 en de BSGR werken inmiddels op basis van uniforme (ITIL) 

beheerprocessen. Deze ITIL beheerprocessen zijn door Ernst & Young getoetst. Eind september worden de 

resultaten hier van gepresenteerd. Deze zullen worden verwerkt in het werkplan 2013. 

Realisatie van de baten en lasten 

 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante financiële afwijkingen opgenomen. 

 

Programma 1 ICT 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

Personele lasten 2.551 42 2.593 2.755 -162 

Materiële lasten 2.907 1.541 4.448 4.592 -144 

Materiële transitie 136 560 696 416 280 

 

Personele lasten 

Wegens het project WP71 is extra bezetting geplaatst op de servicedesk. 

 

Materiële lasten 

Servicepunt71heeft een nieuwe licentieovereenkomst met Oraclegesloten als gevolg van de samenvoeging van 

de ICT van de afzonderlijke deelnemers.. Dit veroorzaakt een nadeel dat bestaat uit eenmalige licentiekosten van 

circa € 375.000 (deze worden in 3 termijnen van circa € 125.000 betaald) en jaarlijkse supportkosten (structureel) 

van circa € 70.000. In 2012 is de eerste termijn betaald (€ 130.000 plus €70.000). Deze nieuwe (aanvullende) 

licentie- en supportkosten waren ten tijde van het opstellen van de begroting niet voorzien. Indien de 

licentieovereenkomst niet was afgesloten hadden de deelnemende partijen een aparte licentieovereenkomst 

moeten afsluiten wat uiteindelijk tot fors hogere kosten zou leiden. Wat betreft de meerjarenbegroting zijn alle 

inspanningen er op gericht om deze licentiekosten te dekken binnen de huidige budgettaire kaders. 

 

Momenteel is de verwachting dat er een paar kleinere voordelen binnen de ICT-exploitatie ontstaan, waaronder 

een incidenteel voordeel van € 45.000 op onderhoud DMS.  

 

Materiële transitielasten 

Momenteel is de prognose dat circa € 416.000 transitiebudget benodigd is voor de inrichting van Topdesk en de 

migratie van ‘back-end’-netwerken en servers. Dit leidt ten opzichte van het totaal beschikbare transitiebudget tot 

een onderbesteding van € 280.000. Dit bedrag hangt samen met een aantal transitie-activiteiten die, als gevolg 

van gewijzigde prioriteiten, niet meer volledig in 2012 tot uitvoering komen. Het gaat om de transitieprojecten In 

Beheername, Inrichting Financial Management, Service Level management, Contract management en het 

opstellen van een intern ICT beleidplan 2013-2016. Deze middelen zijn in 2013 benodigd om de projecten af te 

ronden en om de reeds ingeboekte bezuinigingen te kunnen realiseren. 
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4.2 Programma 2 – Inkoop 

 

Realisatie van de doelstellingen 

 

De voornaamste doelstelling is om de klanten van Servicepunt71 te stimuleren en in staat te stellen de hen 

toebedeelde publieke middelen effectief, efficiënt en rechtmatig te besteden. 

Een tweede doelstelling is het ondersteunen van de klantorganisaties in het realiseren van hun 

inkooptaakstellingen. 

 

In 2012 is de service-eenheid Inkoop gestart met de capaciteitsplanning Aanbesteden (Aanbestedingskalender).  

Duidelijk is dat de service-eenheid Inkoop voor 2012 en volgende jaren niet alle inkoop- en 

contractmanagementtrajecten kan begeleiden, gezien de bestaande capaciteit. De doelstelling wordt derhalve 

gedeeltelijk gerealiseerd, waarbij prioritering in nauw overleg tussen ketenpartners plaatsvindt. Daarnaast vindt in 

het najaar discussie plaats over de formatie-omvang van SE Inkoop, onder andere gekoppeld aan de klantvraag 

de komende jaren. 

 

De huidige verwachting is dat alle ketenpartners het begrote inkoopvoordeel voor 2012 kunnen realiseren. In 

opdracht van Servicepunt71 loopt op dit moment een onderzoek naar de mogelijkheden om de financiële 

voordelen van het gezamenlijk inkopen en aanbesteden zo mogelijk verder te vergroten. Drie maal per jaar wordt 

een Inkoopvoordelenrapportage opgesteld, waarmee de voortgang van de realisatie van de taakstellende 

financiële inkoopvoordelen voor elke gemeente transparant wordt gemaakt. 

Realisatie van de prestaties 

In de Begroting 2012 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken van de service eenheid, de volgende 

concrete prestaties geformuleerd: 

 

Het onderzoeken van nieuwe activiteiten op gebied van bijvoorbeeld contractmanagement 

Op dit moment is contractmanagement (onder andere het uitnutten van contracten, rechtematigheidsbeheer van 

contracten etc.) een maatwerkproduct van en voor de gemeente Leiden. Uit de ervaringen van afgelopen jaar 

blijkt de meerwaarde van contractmanagement, juist ook voor het realiseren van (extra) besparingen. Bij het 

projectmatig verbeteren van de Inkoopfunctie (zie par. 3.2.1) wordt de verdere ontwikkeling van 

Contractmanagement meegenomen. Vooralsnog wordt contractmanagement met beperkte inzet gecontinueerd. 

 

Beleidsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Er is een regionale beleidsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld waarmee alle gemeenteraden 

hebben ingestemd.  

 

Implementatie van een contractbeheer- en aanbestedingssysteem 

De Service eenheid Inkoop heeft er voor gekozen om een contractmanagement- en aanbestedingssysteem via 

een abonnement aan te schaffen. Inmiddels is dit geimplementeerd en volop in gebruik.  

 

Beschrijving en optimalisatie van de kritische processen 

Procedures zijn beschreven, optimalisatie zal in 2012 verder aan de orde komen. 
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In de 1
e
 bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat de inventarisatie en opschoning van contracten voor de 

gemeenten is afgerond. Echter, nu blijkt dat dit een gedeeltelijke afronding betrof. De planning is om de 

opschoning in 2013 gereed te hebben. 

 

Realisatie van de baten en lasten 

 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante financiële afwijkingen opgenomen. 

 

Programma 2 Inkoop 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

Personele lasten 795 -22 773 944 -171 

 

Personele lasten 

Doordat vacatures niet opgevuld konden worden en er tegelijkertijd een forse vraag naar dienstverlening was/is, 

is extern ingehuurd. Hoewel het beleid van Servicepunt71 bij externe vacaturevervanging is de hogere uurkosten 

via een lagere ureninzet te compenseren, is bij de service-eenheid Inkoop bewust hier van afgeweken. De reden 

hiervan is enerzijds het belang van de een specifieke vacature (managersniveau) en anderzijds het belang van 

alle ketenpartners om de ingeboekte inkoopbesparingen te kunnen realiseren.  
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4.3 Programma 3 – Financiën 

 

Realisatie van de doelstellingen 

 

De voornaamste doelstelling is het leveren van een breed scala aan producten en diensten in het financiële 

domein aan de klanten van Servicepunt71. 

 

De producten en diensten kunnen allemaal worden geleverd, maar zijn nog niet op het gewenste niveau.  

Bij verschillende taken constateren we dat de kwaliteit van de ingebrachte primaire processen lager is dan 

gedacht. Dat kost veel management- en medewerkersaandacht en gaat ten koste van de dienstverlening. Ook is 

de afbakening van verantwoordelijkheden binnen de samenwerking in de keten met gemeenten nog niet altijd 

helder, waardoor zich onduidelijkheden en fouten voordoen. De tegenslagen en achterstanden die in het 

betaalproces binnen de administratie zijn opgetreden, zijn inmiddels via tijdelijke oplossingen en bijsturingen 

onder controle, maar vragen blijvende aandacht. In het najaar 2012 en voorjaar 2013 vindt verdere borging van 

de processen plaats (zie ook par. 3.3). 

Realisatie van de prestaties 

In de Begroting 2012 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken van de service-eenheid, de volgende 

concrete prestaties geformuleerd: 

 

Harmonisatie van de verschillende gebruikte systemen tot één financieel systeem 

Medio 2012 is het systeem met hoge prioriteit verder operationeel ingevoerd (plan A: de feitelijke implementatie). 

Alle tijdelijke oplossingen (plan B) zijn afgebouwd. 

De implementatie van de vier verschillende administraties naar één administratie is per heden nagenoeg 

afgerond. Nog een klein aantal koppelingen van aanleverende systemen naar het financiële systeem wordt in het 

derde kwartaal gerealiseerd. Daarmee kan het project implementatie financieel systeem worden afgerond. 

 

Afronden jaarrekeningen over 2011 met behulp van de oude systemen 

De jaarrekeningen 2011 zijn conform planning opgeleverd. Omdat Servicepunt71 en gemeenten hieraan veel 

prioriteit hebben gegeven, zijn er nauwelijks problemen of knelpunten ontstaan. 

 

Beschrijving en optimalisatie van de kritische processen 

Binnen de service-eenheid Financiën zijn de kritische processen benoemd en geïdentificeerd. Ongeveer de helft 

is eind 2012 beschreven. Alles wordt vastgelegd in een vakapplicatie. Tevens is de uniformiteit geborgd en 

vastgesteld voor Servicepunt71.  

Tot op heden is er, vanwege druk op de capaciteit, nog onvoldoende tijd gestoken in het optimaliseren van 

kritische processen binnen de service-eenheid Financiën. Optimalisatie wordt eind 2012 en in 2013 doorgevoerd. 

 

Standaardiseren en automatiseren van P&C-producten 

Dit project start nadat alle primaire financiële processen op orde zijn. In de testomgeving zijn wel 

standaardrapportages getest. Ook is voor de nieuwe organisatie Servicepunt71 het pakket Tangelo gebruikt voor 

het opstellen van de begroting 2013. Het begrotingsproces van alle klantorganisaties wordt gezamenlijk 

geëvalueerd. 
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Continueren van een tijdregistratiesysteem (TIM) 

De inrichting van TIM is na enige vertraging inmiddels afgerond en in gebruikt in Leiden, Leiderdorp en bij 

Servicepunt71 zelf. De technische koppeling met het financieel systeem is gerealiseerd. De aandacht gaat nu 

vooral uit naar de actualiteit van de urenverantwoordingen. Servicepunt71 biedt hierbij ondersteuning.  

 

Voorziening voor de data opslag uit de oude financiële systemen 

Het afbouwen van de oude financiële systemen en het treffen van een voorziening voor de dataopslag uit deze 

systemen zal eind 2012 worden gerealiseerd. 

 

Realisatie van de baten en lasten 

 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante financiële afwijkingen opgenomen. 

 

Programma 3 Financiën 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

Personele lasten 5.936 210 6.146 6.182 -36 

Materiële lasten 440 61 501 817 -316 

Bijdrage deelnemers  -6.903 6.903 0 -300 300 

 

Personele lasten 

Binnen SE Financiën zijn nog niet alle vacatures opgevuld. Beschikbare vacaturegelden (circa € 34.000) worden 

ingezet ter dekking van noodzakelijke inhuur. Deze inhuur is ingezet om de noodzakelijke dienstverlening naar 

de klanten te kunnen waarborgen.  

 

Materiële lasten 

Vanuit de deelnemende gemeenten is een extra vraag naar capaciteit opgetreden. Hiervoor wordt een extra 

beroep gedaan op inhuurkrachten (circa €300.000). 

 

Bijdrage deelnemers  

Tegenover de (meerwerk)kosten vanwege de extra vraag vanuit de gemeenten, staan vergoedingen vanuit de 

vragende gemeenten. 
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4.4 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) 

 

Realisatie van de doelstellingen 

 

De voornaamste doelstelling is het leveren van beheer-, advies- en experttaken op het brede vakgebied Human 

Resource Management. 

 

De klantteams van het team Advies zijn ingericht. In één geval is er nog een bezettingsprobleem, maar daar is de 

werving gestart. De processen van team Beheer zijn op enkele procesonderdelen na kwalitatief onvoldoende. 

Hierover vindt nu onderzoek plaats en aansluitend wordt een plan van aanpak opgesteld. Het team Experts heeft 

vanuit zijn oorsprong alleen taken ten behoeve van de gemeente Leiden uitgevoerd, inmiddels worden diensten 

voor alle gemeenten aangeboden. Er is veel werkdruk omdat de formatie niet gewijzigd is, maar de omvang van 

het werk wel.  

Realisatie van de prestaties 

In de Begroting 2012 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken van de service-eenheid, de volgende 

concrete prestaties geformuleerd: 

 

Inrichting E-HRM 

Besloten is de aanbesteding E-HRM niet per 1 januari 2012 te starten. In 2012 worden allereerst de processen 

die van de vier gemeenten overkomen, te harmoniseren. Hierdoor is een aanbesteding effectiever en 

waarschijnlijk op de langere termijn goedkoper. De harmonisatie loopt. 

 

Via VSP worden momenteel voor vijf HRM-processen digitale formulieren aangeleverd. De onderliggende 

processen zijn geharmoniseerd, voor zover de locale regelgeving dit toestaat. Er is een koppeling gemaakt 

tussen Beaufort (Personeels- en salarissysteem) en TIM (tijdregistratiesysteem), deze wordt in het 4
e
 kwartaal 

2012 operationeel. Hierdoor wordt het twee keer handmatig invoeren beperkt en neemt de kans op fouten af. 

 

Harmonisatie van de rechtspositie van de klanten 

In het Sociaal akkoord is een eerste slag gemaakt met de harmonisatie van de rechtspositie voor de 

medewerkers van Servicepunt71 zelf. Inmiddels hebben de bonden vertegenwoordigers aangewezen, zodat 

Servicepunt71 per september 2012 een eigen Georganiseerd Overleg (GO) kent. Er zijn verkennende 

gesprekken gevoerd om de formele overlegstructuren ten behoeve van harmonisatie van de regelgeving met de 

gemeenten te vereenvoudigen. Elke organisatie heeft zijn eigen formele relatie met Ondernemingsraad (OR) en 

GO. Vereenvoudiging is een randvoorwaarde voor een effectieve en doelmatige werkwijze om tot harmonisatie te 

komen. 

 

Beschrijving en optimalisatie van de kritische processen 

De belangrijkste procedures zijn beschreven, optimalisatie zal in 2012 verder aan de orde komen. 
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Realisatie van de baten en lasten 

 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante financiële afwijkingen opgenomen. 

 

Programma 4 HRM 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

Materiële lasten 865 44 909 815 94 

 

Materiële lasten 

Prognose is dat de materiële afdelingsbudgetten niet noemenswaardig zullen afwijken ten opzichte van de 

begroting.  

Binnen de HRM-Servicepunt71 brede-budgetten is de prognose echter dat er voor 2012 een onderbesteding is 

van circa € 100.000. Deze bestaat uit verschillende deelbudgetten en is incidenteel van karakter. 

Daarnaast is er een correctie op de WAO premie (circa € 30.000). Het voordeel heeft te maken met het eigen-

risicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Over reservevorming 

om het eigen risico af te dekken worden voorstellen ontwikkeld. 
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4.5 Programma 5 – Juridische Zaken 

 

Realisatie van de doelstellingen 

 

De voornaamste doelstelling is het leveren van hoogwaardige juridische producten en diensten aan klanten 

binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders tegen een zo efficiënt mogelijk gebruik van alle beschikbare 

bronnen. 

De doelstellingen voor 2012 worden gerealiseerd. De advisering van de juristen naar de partnergemeenten zal 

door de (verdere) specialisaties een impuls krijgen. Daarnaast is het door de schaalvergroting mogelijk om voor 

de verschillende functies een achtervang te creëren, zodat de kwetsbaarheid aanzienlijk afneemt. Ketenpartners 

stemmen taken en verantwoordelijkheden nader af en streven naar zoveel mogelijk standaardisering en 

uniformering.  

Realisatie van de prestaties 

In de Begroting 2012 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken van de service eenheid, de volgende 

concrete prestaties geformuleerd: 

 

Het instellen en inrichten van regionale commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden 

Servicepunt71 heeft het instellen van een regionale commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden in 

2012 gerealiseerd. Inmiddels hebben de colleges van de vier gemeenten zich bij deze regeling aangesloten. De 

eerste zitting van de regionale commissie heeft inmiddels op 13 juli jl. plaatsgevonden. Het secretariaat van de 

commissie is sinds 1 januari 2012 bij SE Juridische Zaken ondergebracht.  

 

Juridisch zaakvolgsysteem 

In 2011 is onderzocht welk systeem adequaat is ter ondersteuning van de afhandeling van bezwaar- en 

beroepschriften. Na ampele overweging is besloten het zogenaamde Octopussysteem, dat gemeente Leiden 

reeds jaren gebruikt, verder uit te bouwen ten behoeve van de andere drie gemeenten en de regionale 

commissie personele aangelegenheden. De uitbreiding van het systeem is aangeschaft en wordt steeds verder 

ingericht. Onder andere doordat het oorspronkelijke systeem een aantal specifieke aanpassingen kent, is het 

systeem ook voor ICT-experts moeilijk te doorgronden en zijn er onverwachte tegenslagen. Zo onder andere ook 

bij de overgang naar WP71. Met maximale inspanning wordt aan het (verder) optimaliseren van het systeem 

gewerkt. 

 

De beschrijving en optimalisatie van de kritische processen 

De optimalisatie, in de zin van efficiency en uniformering, wordt ultimo 2012 ter hand genomen. In overleg met de 

vaktafel Juridische Zaken wordt invulling van kritische processen, zoals behandeling van bezwaren, 

geoptimaliseerd. 

 

Overige ontwikkelingen: 

 

Specialisatie juridisch adviseurs 

Voorbereidingen zijn getroffen om de juridisch adviseurs te laten werken vanuit een eigen specialisme, om de 

kwaliteit van advisering te verhogen. Dit is een grote verandering, die zorgvuldigheid verlangt. Het uitgangspunt 
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is de behoefte van de klantorganisaties, waarop de eigen voorkeuren van de juridisch adviseurs vervolgens 

maximaal worden afgestemd. Directe voordelen voor de partnerorganisaties zijn onder andere het gezamenlijk 

oppakken van intergemeentelijke issues, zoals invoering van nationale wetgeving en het verminderen van de 

kwetsbaarheid op deze functies (onderlinge vervangbaarheid). In de bijeenkomsten van de vaktafel JZ worden 

deze onderwerpen prominent en in goed overleg besproken. 

Naast de inhoudelijke kennis is de relationele kennis van de partnergemeenten van wezenlijk belang. Deze 

vraagt onder deze omstandigheden extra aandacht, teneinde de continuïteit op de korte en lange termijn te 

waarborgen. De komende maanden zal hierop eveneens de focus liggen. In de laatste maanden van 2012 zal 

SE Juridische Zaken de hierboven geschetste verandering verder concretiseren en de partner-organisaties 

hierover informeren en hierbij betrekken. 

 

Juridisch Kennisportaal 

Voorbereidingen zijn getroffen en inventarisaties zijn gemaakt om per 1 september 2012 de pilot met het juridisch 

kennisportaal om te zetten in een formeel contract. Juristen uit de vier gemeenten zullen naar verwachting 

aansluiten. De door hen te betalen vergoeding is naar evenredigheid van gebruik, maar zal beduidend lager 

liggen dan een individueel abonnement. Servicepunt71 biedt hiermee direct voordelen voor de 

partnerorganisaties. 

  

Verzekeringen 

Juridische Zaken geeft in 2012 verder invulling aan het centraal organiseren van het beheer van de 

verzekeringen. Daarmee zal tevens aandacht worden besteed aan de nog ontbrekende informatie vanuit de 

gemeenten over hetgeen al dan niet verzekerd is. Zichtbaar wordt dat niet alke gemeenten dit onderwerp de 

aandacht heeft gegeven, die het verdient. Binnen de SE zal dit onderwerp nadere invulling krijgen, om de 

gemeenten voordelen te bieden op een aantal terreinen zoals financieel (lagere premie), risico management, 

betere voorwaarden, schrappen van overbodige verzekeringen en een snelle inventarisatie en tevens nulmeting 

door VNG-Verzekeringen.  

Realisatie van de baten en lasten 

 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante financiële afwijkingen opgenomen. 

 

Programma 5 Juridische zaken 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

Personele lasten 1.505 228 1.733 1.556 177 

Materiële lasten 124 34 158 199 -41 

 

Personele lasten 

Een aantal vacatures wordt pas per september ingevuld. 

 

Materiële lasten 

Om de activiteiten goed op te starten zijn eenmalige extra kosten benodigd in 2012 (aanschaf 

computerprogramma voor verzekeringen, advies voor knelpunten, doorlichting van de verzekeringsportefeuille). 
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4.6 Programma 6 – Facilitaire Zaken 

 

Realisatie van de doelstellingen 

 

De voornaamste doelstelling is het leveren van facilitaire dienstverlening aan de deelnemers, gemeente Leiden 

en gemeente Leiderdorp en aan de organisatie Servicepunt71 zelf.  

 

De facilitaire dienstverlening voor de gemeente Leiden is geruisloos overgegaan naar Servicepunt71. Voor de 

gemeente Leiderdorp had dit wat meer voeten in aarde aangezien hier tegelijkertijd een verhuizing naar een 

nieuwe locatie en een andere wijze van dienstverlening werden geïntroduceerd. Ook het hoge ziekteverzuim van 

de overgekomen facilitaire medewerkers zorgde aanvankelijk voor de nodige problemen. De huidige stand van 

zaken is dat de facilitaire dienstverlening voldoet aan de verwachtingen. De facilitaire financiële huishouding bij 

de gemeente Leiden en Servicepunt71 is goed ingericht en verloopt naar wens. Bij de gemeente Leiderdorp is de 

wens om op het gebied van de facilitaire financiële huishouding (budgetten, factuurstroom, beoordelaars, 

contracten, etc.) een en ander wat aan te passen, gesprekken hierover zijn gaande. 

 

Realisatie van de prestaties 

In de Begroting 2012 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken van de service eenheid, de volgende 

concrete prestaties geformuleerd: 

 

Inrichting en aanpassing van het registratie- en beheersysteem 

Het Planonsysteem heeft begin 2012 een upgrade gehad die inmiddels is afgerond. Het systeem is 

opgewaardeerd naar een nieuwe versie met selfservice mogelijkheden. Ook is het systeem gevuld met de 

benodigde gegevens en wordt de dienstverlening concreet uitgevoerd per 1 januari 2012. Alle facilitaire 

medewerkers hebben hiervoor een training gehad en kunnen met het nieuwe systeem werken. Het 

Planonsysteem voldoet nog niet volledig aan de wensen en eisen van de gemeenten. Hiervoor wordt dit jaar een 

aanvullend pakket aangeschaft. 

 

De beschrijving en het optimaliseren van de kritische processen 

De kritische processen zijn in kaart gebracht, naar verwachting zijn nog dit jaar de vijf meest kritische 

werkprocessen van Facilitaire Zaken beschreven zijn.  

 

De inventarisatie en het overzetten facilitaire contracten naar Servicepunt71 

De inventarisatie van de contracten is al in 2011 volledig uitgevoerd. De facilitaire contracten van de gemeente 

Leiden zijn inmiddels overgezet, voor de gemeente Leiderdorp zal dit volgens planning in oktober 2012 het geval 

zijn. 
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Realisatie van de baten en lasten 

 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante financiële afwijkingen opgenomen. 

 

Programma 6 Facilitaire zaken 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

Personele lasten 1.872 121 1.993 1.932 61 

Materiële lasten 1.032 238 1.270 1.246 24 

 

Personele lasten 

Het voordeel op de personele lasten houdt verband met openstaande vacatures. 

 

Materiële lasten 

De beveiliging van het Tweelinghuis is efficiënter ingericht en levert hierdoor een structureel voordeel van 

€ 15.000 op. Dit voordeel wordt ingezet als (gedeelteljke) invulling van de inkooptaakstelling 2012 van 

Servicepunt71. 
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4.7 Programma 7 – Directie & Bedrijfsvoering 

 

Realisatie van de doelstellingen 

 

De voornaamste doelstellingen zijn het inhoudelijk en procesmatig realiseren van de beoogde verandering, de 

betere dienstverlening en de financiële taakstellingen. Dit gebeurt met aandacht voor cultuur en profilering. 

Uitgangspunt is het zakelijk beheersen en beheren van Servicepunt71 op grond van overeengekomen prestatie-

indicatoren.  

 

Organisatie-ontwikkeling en -veranderproces 

Per 1 januari 2012 voeren alle service-eenheden hun werkzaamheden uit. De nieuwe huisvesting is tijdig 

opgeleverd en het flexwerkconcept is ingevoerd. De medewerkers zijn geplaatst per 1 januari of 1 maart 2012. 

Onderling is afgesproken dat Servicepunt71 in de startfase in beginsel dezelfde dienstverlening levert als de 

gemeenten zelf deden. Doordat de kwaliteit van de ingebrachte processen minder was dan verwacht, lag de 

focus van de service-eenheden in de eerste acht maanden vooral op de basis-dienstverlening. Vanuit de 

verschillende disciplines is hieraan hard gewerkt. Door het ‘open houden van de winkel’/zorgdragen voor 

dagelijkse dienstverlening in een sterk veranderde en veranderende omgeving, heeft het management van 

Servicepunt71 onvoldoende aandacht kunnen besteden aan de vier projecten (professionele ontwikkeling, 

dienstverlening, werkprocessen en informatisering) ter realisatie van de meerjarige veranderopgave. Een externe 

partij ondersteunt Servicepunt71 in deze veranderopgave. Nog dit jaar zal in overleg met de klantorganisaties 

een aantal nog te formuleren snelle winsten en een haalbaar plan van aanpak voor het laatste kwartaal van 2012 

en voor 2013 worden opgeleverd. 

 

Beheren en beheersen 

De beheersdoelstelling wordt ingevuld doormiddel van de budgetcyclus: de Jaarrekening 2011, de 1
e
 

Bestuursrapportage 2012 en de Begroting 2013 zijn vastgesteld. De begroting 2012 is geconcretiseerd in het 

Werkplan 2012 Servicepunt71. In goed overleg met de ketenpartners zijn een Dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) en Producten- en Dienstencatalogus (PDC) opgesteld en op 4 juli jl. door alle partijen ondertekend. In de 

DVO en PDC zijn prestatie-indicatoren opgenomen, waarvan via de voortgangsrapportage Werkplan de realisatie 

wordt gemonitord. 

 

Realisatie van de prestaties 

In de Begroting 2012 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken van de organisatie eenheid, de volgende 

concrete prestaties geformuleerd: 

 

Het verder inrichten van de beheerorganisatie, waaronder het verder inregelen van de overleg- en 

communicatiestructuren, het opzetten van een documentmanagementsysteem en het verder inrichten van de 

ICT-ondersteuning van de dienstverlening, waaronder een virtueel serviceplein; 

De overleg- en communicatiestructuur is ingericht. In verschillende overleggen worden de voortgang, eventuele 

knelpunten en voorstellen tot uniformering of andere verbeterpunten op de verschillende niveaus besproken. 

Binnen vaktafels (op elk van de 6 vakterreinen is een vaktafel), tussen directeuren bedrijfsvoering 

(Verbindingsteam) en gemeentesecretarissen (Opdrachtgeversberaad). 
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Er is begonnen met een documentmanagementsysteem. Om de stap naar zaakgericht werken (conform het 

Bedrijfsplan)te kunnen maken wordt het project ‘Invoering zaakgericht werken’ voorbereid. Hiervoor zal dan 

overgegaan worden op een ander systeem (Decos), waarbij is gekeken naar de samenwerking met de vier 

gemeenten die dit systeem al gebruiken of overwegen hierop over te stappen. 

De ICT-ondersteuning van de dienstverlening is ingericht: WP71 is inmiddels volledig geïmplementeerd binnen 

Servicepunt71.  

Het Virtueel Servicepunt is ingericht en wordt uitgebouwd. Aandachtspunt is het gebruik van het VSP door de 

klantorganisaties, dat op dit moment nog te beperkt is. Momenteel wordt het VSP doorontwikkeld door alle 

informatie over interne bedrijfsvoering daarin, op te nemen (en niet meer op de intranetten van de verschillende 

gemeenten) en de Producten- en Dienstencatalogus vraaggericht te ontsluiten. Vervolgens zullen Servicepunt71 

en de gemeenten de aandacht vestigen op de wenselijkheid van het indienen van een vraag via de ‘click’. Door 

snel en adequaat op de ‘clickvragen’ te reageren, moet dit de voorkeursingang tot de dienstverlening worden. 

Het VSP kan ook informatie genereren over de vragen, vanuit welke organisatie deze komen en hoe snel en op 

welke wijze deze zijn afgedaan. 

 

Het ontwikkelen van instrumenten voor kwaliteitszorg en risicomanagement; 

Volgens de DVO concretiseren partijen samen de servicenormen, waaronder kwaliteit van dienstverlening. 

Daartoe start Servicepunt71 in 2012 overleg met de gemeenten om de servicenormen specifiek en meetbaar in 

de vorm van prestatie-indicatoren te maken. Ook wordt een nulmeting opgezet. In 2013 worden afspraken 

gemaakt over de te behalen prestaties voor de volgende jaren, alsmede de wijze van monitoren.  

In 2012 wordt een Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement aangeboden aan het Algemeen Bestuur. 

 

Het ontwikkelen van accountmanagement en bijhorende instrumenten voor het registreren en bewaken van de 

afspraken over de (aanvullende) dienstverlening; 

Accountantmanagement is in het startjaar 2012 voorlopig belegd binnen de service-eenheden en onderdeel van 

de taak van de MT-leden. Eind 2012 zal, op basis van de ervaringen van afgelopen jaar, bezien worden op welke 

wijze het accountmanagement verder ontwikkeld wordt. 

 

Het ontwikkelen en implementeren van prestatiemeting; 

In de Begroting 2013 is een start gemaakt met het formuleren van concrete, meetbare prestatie-indicatoren. In de 

reguliere budgetcyclus over 2013 zal hierover worden gerapporteerd.  

Bij het verder ontwikkelen van een beheers instrumentarium wordt, zo is ook de wens van de gemeenten, 

voorrang gegeven aan managementinformatie voor de gemeenten (op het gebied van budgetbewaking, 

personele gegevens en de ontsluiting hiervan) boven de verdere uitbouw van prestatiemeting ten aanzien van 

Servicepunt71 zelf.  

 

Het doorzetten van de in 2011 gestarte cultuurontwikkeling en de borging ervan. 

Voor deze activiteit is een projectplan ‘Professionele ontwikkeling’ opgesteld. De uitwerking hiervan is gaande en 

hieronder verder toegelicht.  

Programmamanagement 

De verdere ontwikkeling van Servicepunt71 is gericht op de realisatie van de doelstellingen uit het Bedrijfsplan, 

samengevat als: beter, makkelijker en goedkoper. Hiertoe zijn vier Servicepunt-brede projecten benoemd die 

zich niet (laten) beperken tot één van de programma's: professionele ontwikkeling, dienstverlening, 

werkprocessen en informatisering. Daarnaast is het van groot belang dat het opdrachtgever- en 
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opdrachtnemerschap en het besturingsmodel (wie heeft welke taak, rol en zeggenschap) verder wordt verfijnd en 

vervolgens ingevoerd. 

Belangrijke constatering is de noodzaak om bij grootschalige implementatie van systemen, processen en 

veranderingen projectmatig en gestructureerd(er) aan de slag te gaan (programmamanagement). In het 

complexe verandertraject naar een succesvol Servicepunt71 is fasering in de verschillende trajecten nodig om de 

gewenste kwaliteit te waarborgen, in combinatie met zorgvuldige communicatie over hetgeen verwacht kan 

worden ten aanzien van eventuele tijdelijke mindere, maar ook betere dienstverlening. 

Zoals hierboven aangegeven is een externe partij geselecteerd om Servicepunt71 in deze veranderopgave te 

helpen. Nog dit jaar zal in overleg met de gemeenten een aantal nog te formuleren snelle winstpunten’ en een 

plan van aanpak voor het laatste kwartaal van 2012 en voor 2013 worden opgeleverd.  

 

Op de verschillende projecten is inmiddels de volgende voortgang gerealiseerd: 

Project 1 Professionele ontwikkeling  

De uitvoering loopt. Binnen dit project is aandacht voor de ontwikkeling van de missie, visie en strategie van de 

organisatie, de verdere professionele ontwikkeling op organisatie-, team- en individueel niveau en samenwerking 

in een netwerk. Pijlers van de ontwikkeling van de professionaliteit zijn leiderschap, eigenaarschap en betrokken 

dienstverlening. Deze gelden voor elke medewerker van Servicepunt71. Naast (vak)kennis zijn deze trefwoorden 

van groot belang om door te groeien naar een professionele en betrouwbare dienstverlener. Aan het traject van 

professionele ontwikkeling en ontwikkeling van de gewenste cultuur (gedrag, houding) wordt hoge prioriteit 

gegeven. Komende periode zal concreet uitvoering worden gegeven aan dit programma, het betreft de 

medewerkers, leidinggevenden en ook de klantorganisaties zullen worden betrokken.  

Project 2 Dienstverlening 

Het click, call, face dienstverleningsconcept is per 1 januari 2012 operationeel: het Virtueel Servicepunt (click) is 

ingericht en wordt uitgebouwd. Telefonische bereikbaarheid (call) krijgt hoge prioriteit. De medewerkers van 

Servicepunt71 (meestal de adviseurs of ondersteunende functies) zijn met regelmaat bij de klantorganisaties 

aanwezig (face). Hiermee blijven de medewerkers laagdrempelig bereikbaar voor de klantvragen. Zoals 

hierboven al aangegeven, is het meer gebruik maken van de ‘click’ door de klantorganisaties nog een 

aandachtpunt. Het digitale kanaal zou het eerste kanaal van de dienstverlening moeten zijn. 

De invulling van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap is voor beide partijen nog erg wennen. Afgelopen 

maanden zijn de rollen verder geconcretiseerd, nu wordt ervaring hiermee opgedaan. Dit alles is gericht op een 

soepel, doelmatig en effectief samenspel tussen de gemeenten en Servicepunt71. Onder de uitwerking en 

invulling van de rollen valt ook het streven van gemeenten naar collectief opdrachtgeverschap in plaats van 

individueel opdrachtgeverschap. Dit is in lijn met de intenties en doelstellingen in het Bedrijfsplan, onder andere 

harmonisatie van regelgeving en standaardisatie en synchronisatie van producten, processen en systemen.  

Project 3 Werkprocessen  

Primair doel voor Servicepunt71 voor 2012 is om de ‘basis op orde’ te brengen en te houden. Dit betreft voor een 

belangrijk deel de werkprocessen. Een ander, minstens zo belangrijk, onderdeel is ook het daadwerkelijk 

wijzigen van de processen binnen Servicepunt71. De te beschrijven processen zijn immers voor alle 

medewerkers een wijziging ten opzichte van ‘hoe het altijd ging’. Ook is nadrukkelijke aandacht nodig voor het 

zorgvuldig en helder beschrijven van de ‘overdrachtsmomenten’ van en naar de klantorganisaties, vaak betreft 

het namelijk samenwerkingsketens en ketenprocessen waarin producten tot stand komen. 
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Op de terreinen Inkoop, ICT, Financiën en HRM zijn quick-scans uitgevoerd/in uitvoering onder andere om te 

bepalen welke processen met prioriteit geoptimaliseerd dienen te worden.  

Project 4 Informatisering  

In het bedrijfsplan van Servicepunt71 is Informatiemanagement onvoldoende aan orde gekomen. Voor een 

organisatie waarin digitalisering en automatisering de basis vormen voor het realiseren van de primaire 

bedrijfsdoelstellingen (kwaliteit, efficiency en kostenbesparing), is informatiemanagement en informatiebeleid 

cruciaal. Servicepunt71 heeft inmiddels hierin (tijdelijk) voorzien en is samen met KING gestart met de 

ontwikkeling van een informatiebeleidsplan. Naar verwachting ligt dit plan er eind 2012 (in concept).  

Realisatie van de baten en lasten 

 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante financiële afwijkingen opgenomen. 

 

Programma 7  

Directie & Bedrijfsvoering 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

Personele lasten 136 436 572 365 207 

Materiële transitie 20 882 902 244 658 

Inkoopvoordeel 0 -77 -77 0 -77 

 

Personele lasten 

Servicepunt71 krijgt compensatie van de deelnemers voor verlofdagen die medewerkers bij de overgang 

meenamen. Dit gaat om een hoger aantal uren en daarmee een hoger bedrag dan aanvankelijk ingeschat. Door 

de werkdruk zijn medewerkers niet in staat om deze uren op te nemen; evenmin wordt gekozen voor uitbetaling 

(voor zover toegestaan binnen de kaders die daarvoor gelden). Er ontstaat daardoor een incidenteel voordeel 

van circa € 200.000. 

 

Materiële transitielasten 

Op de materiële transitielasten ontstaan onderbestedingen. Dit komt doordat de focus in de eerste acht maanden 

vooral lag op de basis-dienstverlening, waardoor nu is gekozen voor een andere aanpak van de 

ontwikkelactiviteiten onder andere door de inzet van een externe partij. Het binnenkort vast te stellen 

Veranderplan concretiseert dit. De activiteiten schuiven weliswaar op in de tijd, maar moeten wel worden 

uitgevoerd om de reeds door de gemeenten ingeboekte voordelen (kwalitatief en financieel) en de door 

Servicepunt71 te realiseren efficiency te kunnen behalen. De onderbesteding op de budgetten binnen dit 

programma bedraagt circa € 650.000, deze middelen zijn benodigd in 2013 om alle ingezette transitie-activiteiten 

te kunnen afronden. 

 

Inkoopvoordeel 

In het bedrijfsplan is voor Servicepunt71 een inkooptaakstelling opgenomen van € 76.000 in 2012, oplopend naar 

€ 343.000 in 2015. In 2012 is een inkoopvoordeel van € 15.000 gerealiseerd.  
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4.8 Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien 

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

In 2012 bestaan de inkomsten uit bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten en uit specifieke inkomsten uit 

contracten met andere klanten (Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland, Gevulei, Omgevingsdienst West-

Holland en Holland Rijnland).  

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

begrotingswijziging in 2012, 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. 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. 

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 2012 is hiervoor van 

€ 200.000 opgenomen.  

Realisatie van de baten en lasten 

 

In onderstaande tabel zijn de meest relevante financiële afwijkingen opgenomen. 

 

Algemene Dekkingsmiddelen 

en Onvoorzien 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

Materiële lasten 0 93 93 709 -616 

Kapitaallasten 0 408 408 0 408 

Rente financieringsfunctie 0 -93 -93 -446 353 

Onvoorzien 202 0 202 0 202 

 

Materiële lasten 

Een aantal van de door gemeenten ingebrachte activa moest door de implementatie van WP71 (ICT) buiten 

gebruik worden gesteld. Omdat deze activa geen economisch nut meer hebben moeten ze worden 

afgewaardeerd., Dit resulteert ineen eenmalig nadeel van € 616.000. 

 

Kapitaallasten 

Omdat een groot aantal investeringen niet in 2011 is afgerond, ontstaat in het boekjaar 2012 een vrijval van 

kapitaallasten. In totaal gaat het om € 1.066.000. Naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage is de vrijval 

met betrekking tot het krediet WP71 ingezet als bijsturing op het investeringsbudget van WP71 (€ 658.000). Het 

resterend kapitaallastenvoordeel bedraagt € 408.000. 
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Rente financieringsfunctie 

In de begroting zijn kapitaallasten opgenomen met een interne rekenrente van 4,5% (de zgn. “omslagrente”). 

Deze rekenrente is als kostenpost terug te vinden in de programma’s waarop investeringen betrekking hebben, 

en als opbrengst binnen deze programma’s, waartegen de werkelijke financieringskosten van investeringen 

verantwoord worden. De onlangs afgesloten langlopende lening van € 10 miljoen heeft een werkelijke rente van 

2,08%. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel en moet de omslagrente worden aangepast. In de rapportage 

2012 betekent dat een voordeel van € 353.000. Het structurele voordeel dat voortvloeit uit een aanpassing van 

de omslagrente moet nog nader worden bepaald. Opties voor bestemming van het structurele voordeel worden 

nader verkend. 

 

Onvoorzien 

In de begroting 2012 is een post Onvoorzien opgenomen, waarvoor nu nog geen concrete bestemming is. 

Gezien de risico’s en onzekerheden in de opstartfase dient dit bedrag, zoals aangegeven, vooralsnog 

beschikbaar te blijven om tegenvallers op te kunnen vangen. 
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5. PARAGRAFEN 

 

5.1 Weerstandsvermogen 

Nota Weerstandvermogen en risicomanagement  

De Begroting 2012 stelt dat beleid met betrekking tot het aanhouden van een weerstandsvermogen wordt 

ontwikkeld. De betreffende kadernota zal in het najaar van 2012 worden vastgesteld.  

Inventarisatie van de risico’s  

In de Begroting 2012 zijn risico’s en beheersmaatregelen opgenomen. Gezien de termijn die inmiddels sinds het 

opstellen van die begroting verstreken is, wordt nu niet gereflecteerd op die toenmalige risico’s, maar wordt het 

risicobeeld geactualiseerd. Dit gebeurt tweemaal per jaar: in het voorjaar in de Begroting en in het najaar in de 2
e
 

Bestuursrapportage. 

 

Risico’s zijn mogelijke gebeurtenissen die een nadelige invloed hebben op het bereiken van de 

beleidsdoelstellingen en/of van invloed zijn op het financieel kader of financiële doelstellingen. Niet alle risico’s 

kunnen worden afgedekt door verzekeringen of voorzieningen; voor deze risico’s is een inschatting gemaakt van 

kans en impact. Ten aanzien van deze risico’s worden beheersmaatregelen geïmplementeerd. Via de interne 

budgetcyclus vindt periodieke toetsing op de effectiviteit van deze beheersmaatregelen en op de actualiteit van 

de risico’s plaats en kan door monitoring en rapportage actief gestuurd worden. Dit is in essentie het 

risicomanagement-systeem. 

 

Via onderstaande tabel zijn de risico’s gekwantificeerd: 

 

Hulptabel Kans   Hulptabel Impact   

Categorie Klasse 
Klasse  

gemiddelde 
Categorie 

Gevolg/ 
impact (in €) 

Klasse 
gemiddelde 

zeer klein 0% - 10 % 5% zeer klein Geen  0 

klein 10% - 30% 20% klein < 100.000 50.000 

gemiddeld 30% - 50% 40% gemiddeld 100.000 - 250.000 175.000 

groot 50% - 70% 60% groot 250.000 - 500.000 375.000 

zeer groot 70% - 90% 80% zeer groot 500.000 - 1.000.000 750.000 

   enorm > 1.000.000 1.500.000 

 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de impact zeer 

groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De top vijf risico's is hieronder in volgorde van 

risicoscore gepresenteerd: 
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nr Risico/gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risico-score 

1 Het bedrijfsplan gaat de komende jaren 

uit van een afname van de formatie. 

Daarnaast kan de komende jaren 

duidelijk worden dat de kwaliteit van de 

bezetting niet voldoende overeenkomt 

met de door opdrachtgevers/ klanten 

gevraagde kwaliteit. Extra mobiliteit kan 

dan noodzakelijk zijn. 

Groot Zeer 

groot 

Strategische 

personeelsplanning: hoe om te 

gaan met het 

mobiliteitsvraagstuk in de 

komende jaren 

450.000 

2 Gezien de jonge leeftijd van de 

organisatie zijn er onzekerheden over 

de benodigde budgettaire ruimte. Dit 

betekent een risico op budget-

overschrijding dan wel gevolgen voor 

de omvang en/of kwaliteit van de 

dienstverlening. 

Middel Zeer 

groot 

Strak sturen op de begroting 300.000 

3 Het implementatievermogen van 

Servicepunt71 en van de gemeenten 

blijkt te laag om alle veranderingen 

effectief en tijdig te kunnen doorvoeren. 

Hierdoor worden de beoogde 

doelstellingen in kwalitatieve en 

financiële zin onvoldoende tijdig 

gerealiseerd. 

Zeer 

groot 

Groot Het in overleg met gemeenten 

opstellen van een Veranderplan 

waarin veranderkundige 

instrumenten zijn opgenomen, 

die realiseerbaar geacht worden 

en waar draagvlak voor bestaat. 

300.000 

4 Inkooptrajecten kunnen onvoldoende 

worden begeleid. De beoogde 

inkoopvoordelen bij gemeenten worden 

niet gerealiseerd. Dit heeft een nadelige 

weerslag op het draagvalk voor en de 

reputatie van Servicepunt71, ook in 

financiële zin. 

Groot Groot Duidelijk inkoopproces en 

heldere en consequente sturing 

in de inkoopfunctie (betreft 

gemeenten en Servicepunt71). 

225.000 

5 Samenhang tussen automatiserings-

trajecten binnen de verschillende 

disciplines ontbreekt en leidt tot 

toekomstige desinvesteringen.  

Groot Groot In het op te stellen Beleidplan 

Informatisering worden de 

planning en interoperabiliteit van 

de verschillende trajecten 

nadrukkelijk in samenhang 

beoordeeld. 

225.000 

 

De top vijf risico's levert een risicoscore van € 1.500.000. De totale risico-inventarisatie leidt tot een risico- score 

van circa 3,5 miljoen euro. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De 

risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet noodzakelijk is. De risico's 

zullen immers niet allemaal tegelijkertijd en in hun maximale omvang optreden. Bij een zekerheidspercentage 
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van 90% (dit betekent dat met een zekerheid van 90% alle risico's binnen hun kans van optreden kunnen worden 

afgedekt), bedraagt het benodigd weerstandsvermogen circa € 800.000. 

 

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit  

Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit van Servicepunt71 bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover 

beschikt kan worden om niet- voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. Onderdelen van de 

weerstandscapaciteit zijn: het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, het resultaat over het boekjaar, en 

de post onvoorzien. Daarnaast zijn de deelnemers op grond van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Servicepunt71 verplicht zorg ervoor te dragen dat Servicepunt71 te allen tijde beschikt over voldoende middelen 

om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

 

Bedragen x 1.000 euro 2011 2012 2013 2014 2015 

Vrij besteedbaar deel algemene reserve 0  0  0  0  0  

Saldo exploitatie 1.329  0  0  0  0  

Onvoorzien 0  200  200  100  100  

Saldo financieringsfunctie 0  0  0  0  0  

Weerstandscapaciteit 1.329  200  200  100  100  

Benodigd voor risico's 0  0  0  0  0  

Weerstandscapaciteit na risico's 1.329  200  200  100  100  

Benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit volgt uit de inventarisatie van de risico’s. Hoewel er nog geen beleid is 

geformuleerd om de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen, kan wel worden geconcludeerd dat deze 

hoger is dan de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit betekent dat Servicepunt71 op dit moment onvoldoende in 

staat is om zelf de risico’s te kunnen dragen. Hiervoor zal teruggevallen moeten worden op buffers bij de 

deelnemende gemeenten.  

 

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.  

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.  
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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 en de rente op lange termijn financiering is 

lager dan de raming waarmee in de meerjarenbegroting rekening is gehouden. 

 

In onderstaande paragrafen worden de risico’s met betrekking tot de vlottende schuld aan de hand van de 

kasgeldlimiet en de risico’s op de vaste schuld aan de hand van de renterisiconorm aangegeven. Hierbij wordt 

een omslagrente van 4,5 % gehanteerd. 

Nota Bene: De rente waartegen de recente tienjarige lening van € 10 miljoen is afgesloten geeft aanleiding om 

de omslagrente aan te passen. Hiertoe zullen in de 1
e
 Bestuursrapportage 2013 voorstellen zijn ontwikkeld. 

 

Financieringsbeheer 

In augustus 2012 is, na instemming van het Dagelijks Bestuur, een lening aangetrokken van 10 miljoen euro voor 

de duur van 10 jaar tegen 2,08% rente. De reden van deze lening is de overname van de activa vanuit de 

gemeenten en de lopende investeringen. 

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 8,5% van de omvang van de begroting. In 2012 bedraagt de norm daarmee 

€ 2.190.000 (8,5% van € 25.771.000). Voor het bedrag van de kasgeldlimiet mag aan rekening-courantschuld 

en/of kortlopende geldleningen worden afgesloten. Daarboven moet worden overgegaan op langlopende 

geldleningen. Als uitzondering op het bovenstaande mag de norm wel tijdelijk overschreden worden mits de 

lening niet langer dan twee kwartalen duurt. Er zijn momenteel geen kortlopende leningen afgesloten. 

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 2012 bedraagt de norm daarmee € 5.154.000 (20% van € 25.771.000). 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 2012 zal nog niet afgelost hoeven te worden op de lening van 10 miljoen euro. Voor de jaren 

erna zal het niveau van de aflossing op deze lening beneden de norm blijven. 
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5.3 Bedrijfsvoering 

Formatie en bezetting  

Eigen Personeel Reguliere  Transitie Totale Bezetting Saldo  

FTE per Service-eenheid Formatie Formatie Formatie      

Programma 1 - ICT 39,9  1,0  40,9  37,0  3,9   

Programma 2 - Inkoop 10,5    10,5  8,4  2,1   

Programma 3 - Financiën 94,0  2,0  96,0  83,0  13,0   

Programma 4 - HRM 56,5  4,2  60,7  50,8  9,9   

Programma 5 - Juridische Zaken 25,2    25,2  22,1  3,1   

Programma 6 - Facilitaire Zaken 44,0    44,0  41,0  3,0   

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering 6,0  0,5  6,5  4,8  1,7   

TOTAAL FTE 276,1  7,7  283,8  247,1  36,7  (A) 

Niet vaste bezetting d.m.v. (externe) inhuur 19,9 (B) 

Werving (lopend of gepland, er wordt nu niet voor ingehuurd)  8,4 (C) 

Wijziging formatie/functies die aangepast worden i.v.m. basis dienstverlening 7,9 (D) 

Niet ingevulde formatie (= A – B – C - D ) 0,5  

Verhouding externe inhuur t.o.v. formatie ( B / A ) 7,0%  

Tabel is naar de stand per 1 september 2012 

 

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

personeel, externe inhuur, lopende wervingen of geblokkeerde formatieplaatsen met het oog op aanstaande 

aanpassingen. 

 

(A) Formatie 

De formatie kent een vaste formatie en transitieformatie. De transitieformatie zal in drie jaar worden afgebouwd. 

In 2014 en 2015 wordt ook op de vaste formatie een besparing ingeboekt, waardoor de totale formatie per 1-1-

2016 komt op 246,4 fte. Dit betekent een te realiseren besparing van 37,4 fte in 4 jaar. 

 

(B) Externe Inhuur 

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.  

 

(C) Werving  

Op dit moment wordt voor ca. 8 fte geworven of staat de werving op korte termijn gepland. Deels worden functies 

tijdelijk bezet door externe inhuur. Gebleken en door de klant/opdrachtgevers gevraagd is dat de onderliggende 

taken op dit moment moeten worden ingevuld. Eventueel kan de wervingsomvang nog oplopen indien externe 

inhuur vervangen wordt door vaste of tijdelijke aanstellingen.  

 

(D) Wijziging formatie/functies  

Gebleken is dat de eerder vastgestelde formatie en de functies niet altijd overeenkomstig zijn met de taken die 

zijn over gekomen. Dit betekent dat met name bij SE HRM (arbo, juridisch advies en beleidsadvies) en SE 
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Financiën (advisering divers) formatie verschuift naar andere functies en deze moeten worden opengesteld om 

de basisdienstverlening te kunnen laten doorlopen Het gaat hier om ca 8 fte. 

 

Mobiliteit 

Een reële verwachting is dat vrijwillige mobiliteit en gewenste mobiliteit kwalitatief niet met elkaar in balans zijn. 

Kortom, wil Servicepunt71 de gewenste dienstverlening (blijven) leveren, dan is een kwantitatieve vergelijking 

niet afdoende, maar is ook een kwalitatieve afweging noodzakelijk. Dit betekent instroom van gekwalificeerd 

personeel om voldoende kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren. Derhalve dient de formatieruimte niet 

alleen te worden benut voor externe inhuur, maar ook voor werving van gekwalificeerd personeel op de langere 

termijn om dienstverlening te waarborgen. Mobiliteit is nodig en zal kosten met zich brengen. Een mogelijkheid 

om deze kosten (deels) te financieren is het opbouwen van een daartoe in te stellen bestemmingsreserve. Een 

voorstel voor het instellen van een Bestemmingsreserve (inclusief spelregels) zal in het najaar aan het Bestuur 

worden voorgelegd. 

 

Herijking Functiegebouw 

Het bovenstaande staat nog los van de afgesproken herijking van het functiegebouw. Het functiegebouw is 

namelijk in 2010 op papier ontworpen, inmiddels zijn er praktijkervaringen. Reeds nu wordt voorzien dat een deel 

van de formatie en het functiehuis omgebouwd dient te worden om deze beter te laten aan sluiten bij de 

gevraagde dienstverlening door de klanten.  

 

Medezeggenschap 

De Ondernemingsraad (OR) heeft vanaf 17 mei 2012 de taken overgenomen van de Bijzondere 

OndernemeningsRaad (BOR) en is voor een periode van 3 jaar aangesteld. 

 

Huisvesting & kantoorconcept 

De huisvesting in de Tweelingstraat in Leiden sluit aan bij een professionele en klantvriendelijke uitstraling, 

modern werkgeverschap en werken in een duurzame en verantwoorde omgeving.  

Inmiddels zijn alle eenheden geplaatst in het Tweelinghuis. De eerste ervaringen ten aanzien van sfeer en 

functionaliteit.zijn positief, bij medewerkers en bezoekers. Tussentijds wordt geëvalueerd op welke punten het 

huisvestingsconcept aanpassing behoeft.  

 

Uit de in 2012 uitgevoerde RisicoInventarisatie en Evaluatie komen een aantal verbeterpunten voort op het 

gebied van ARBO, Agressie- en geweld en Keuring, onderhoud en inspectie. Op basis van een op prioriteit 

geselecteerde actielijst worden de verbeterpunten opgepakt.  

 

Automatisering 

ICT infrastructuur en bedrijfsapplicatie WP71 

De migratie van Werkplek71 binnen Servicepunt71 is afgerond. De uitrol van WP71 heeft voor de gebruiker het 

voordeel dat hij de beschikking krijgt over ICT- infrastructuur die voldoet aan de eisen van een moderne en 

flexibele werkplek. Daarnaast zorgt deze uitrol voor een uniforme werkplek die op een efficiëntere wijze en op 

een gestandaardiseerde manier op afstand te beheren is.  
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Zaakgericht werken 

Zaakgericht werken is gekozen als methodiek voor het werken in Servicepunt 71. Het project is in voorbereiding. 

Wel is het Virtueel Servicepunt al ingericht als informatiebron en digitale ondersteuning, met behulp van 

elektronische formulieren voor vragen van klanten en centrale vastlegging van informatie.. 

Investeringen 

Overname activa 

Per 31 december 2011 heeft Servicepunt71 activa overgenomen van de deelnemende gemeenten op het gebied 

van interne bedrijfsvoering. Hieronder viel ook de ICT-investering in WP71. 

Overige investeringen 

Servicepunt71 heeft in de eerste acht maanden investeringen gedaan in de bedrijfsapplicaties, de ICT- 

infrastructuur en de inrichting van de huisvesting. Dit laatste krediet is inmiddels afgewikkeld. 

In onderstaande tabel zijn alle investeringen in uitvoering opgenomen, met daarbij een actuele prognose van de 

totaaluitgaven in 2012. 

 

 Investeringen Progr. Krediet BW per Prognose  Prognose Inschatting  

Nr. Bedragen x 1.000 euro     1 januari Uitgaven 
BW per 31 
december 

afronding 
investering 

1 DMS 1. ICT 200 81 100 181 2013 

2 Aanschaf Slibnet 1. ICT 550 454 96 550 2012 

3 
WP71 Aankoop hardware en inrichting 
servers  1. ICT 6.047 3.315 2.532 5.847 2013 

4 
WP71 Klantsporen (Uitrol en 
applicatie-omzetting) 1. ICT 1.826 285 1.341 1.626 2013 

5 WP71 Microsoft licenties 1. ICT 911 0 754 754 2013 

6 Contractbeheersysteem 2. INK 50 0 5 5 2013 

7 Spendanalyse Applicatie 2. INK 20 0 0 0 2013 

8 Tendertool 2. INK 20 0 0 0 2013 

9 Financieel Systeem 3. FIN 344 133 211 344 2012 

10 Tijdschrijven 3. FIN 50 32 18 50 2012 

11 Opslag Data Oude Systemen 3. FIN 20 0 19 19 2013 

12 E-HRM 4. HRM 400 34 36 70 2015 

13 Verlof- en verzuimregistratie 4. HRM 40 0 20 20  2013 

14 Informatiesysteem Octopus 5. JZ 40 0 35 35 2013 

15 Inrichting Tweelinghuis 6. FAZA 1.260 584 676 1.260 2012 

16 Software Virtueel Serviceplein 7. DIR 60 0 40 40 2013 

 
TOTAAL INVESTERINGEN   11.838 4.918 5.883 10.801 

 

 

In z’n algemeenheid is de verwachting dat de huidige investeringen binnen budget kunnen worden afgerond 

(geen indicaties van overschrijdingen of onderschrijdingen), wel is er in sommige gevallen sprake van uitloop 

naar 2013. 
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Toelichting lopende investeringsprojecten: 

 

Nummers 3 en 4: WP71 Aankoop hardware en inrichting servers en Klantsporen (Uitrol en applicatie-omzetting) 

De verwachting is dat de uitrol van WP71 in 2013 wordt afgerond, een paar maanden later dan oorspronkelijk 

gedacht. De investeringen zullen naar de huidige inzichten echter wel binnen budget kunnen worden afgerond. 

Er zijn echter nog wel risico’s die in de komende periode nog kunnen optreden en die niet zijn afgedekt binnen 

het krediet. Immers, inmiddels zijn circa 600 van de 2.500 werkplekken gemigreerd, dit betekent dat de grootste 

migratie nog gaat plaatsvinden. De verwachting is dat eind dit jaar het grootste deel zal zijn afgerond. De 

complete afronding van het project wordt verwacht in maart 2013. Gezien de omvang van het project en het 

belang voor de klantenorganisaties is de projectcontrol op deze investering verstevigd.  

 

Nummer 5: WP71 Microsoft licenties 

De aanschaf van Microsoft licenties hangt samen met de uitrol van WP71. Verwachting is dat medio 2013 alle 

benodigde nieuwe Microsoftlicenties zullen zijn aangeschaft, binnen de totale budgettaire ruimte van het krediet. 

 

Nummers 6, 7 en 8: Contractbeheersysteem, Spendanalyse Applicatie en Tendertool 

Momenteel wordt onderzocht of de investering nog noodzakelijk is. Dit hangt mede af van de mogelijkheden van 

het (toekomstig) financiële systeem. Voor het contractbeheersysteem is momenteel gekozen voor een jaarlijkse 

abonnement. 

 

Nummer 12: E-HRM 

De investeringen op korte termijn richten zich op kleinere selfservice toepassingen binnen de bestaande 

applicatie van Beaufort, zoals een digitaal personeelsdossier en een digitale loonstrook en digitaal wijzigen 

medewerkersgegevens. In het 4e kwartaal wordt de aanbesteding E-HRM voorbereid. 

 

Onderhoud Kapitaalgoederen 

Gezien de beperkte omvang van de kapitaalgoederen is de informatie hierover opgenomen in de paragraaf 

Bedrijfsvoering. 

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. FINANCIELE AFWIJKINGEN 

 

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

Een aantal technische begrotingswijzigingen is al in deze 2e Bestuursrapportage meegenomen, alsook de reeds 

geautoriseerde mutaties van de begroting 2012. Dit is om redenen van transparantie gebeurd, zodat de 

geprognosticeerde saldi vanuit beheersmatig oogpunt relevant zijn.  

6.1 Samenvatting financiële afwijkingen per programma 

 

 (bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

 Lasten 7.582 1.325 8.907 8.933 -26 

  Baten -7.582 6.902 -680 -680 0 

Programma 1 - ICT  0 8.227 8.227 8.253 -26 

 Lasten 776 76 852 1.022 -170 

  Baten -776 776 0 0 0 

Programma 2 - Inkoop  0 852 852 1.022 -170 

 Lasten 6.903 -8 6.895 7.226 -331 

  Baten -6.903 6.783 -120 -420 300 

Programma 3 - Financien  0 6.776 6.776 6.806 -30 

 Lasten 4.909 15 4.924 4.765 159 

  Baten -4.909 4.869 -40 -40 0 

Programma 4 - HRM  0 4.884 4.884 4.725 159 

 Lasten 1.634 257 1.891 1.755 136 

  Baten -1.634 1.634 0 0 0 

Programma 5 - Juridische Zkn  0 1.891 1.891 1.755 136 

 Lasten 2.913 410 3.323 3.238 85 

  Baten -2.913 825 -2.088 -2.088 0 

Programma 6 - Facilitaire Zkn  0 1.235 1.235 1.150 85 

 Lasten 852 679 1.531 778 753 

  Baten -852 -477 -1.329 -1.329 0 

Totaal Programma 7 - Dir & BV  0 202 202 -550 752 

 Lasten 0 501 501 709 -208 

  Baten 0 -24.770 -24.770 -25.122 352 

Totaal Algemene Dekkingsmid  0 -24.268 -24.268 -24.413 145 

Onvoorzien Lasten 202 0 202 0 202 

  Baten -202 202 0 0 0 

Totaal Onvoorzien  0 202 202 0 202 

Eindtotaal 0 0 0 -1.251 1.251 

 

De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht bij de rapportage op het Programmaplan. 
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6.2 Overzicht financiële afwijkingen per kostentype 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

2012 

Begrotings-

wijziging  

1 t/m 4 

Aangepaste 

Begroting 

2012 

Prognose 

rekening 

2012 

Prognose 

saldo 

2012 

01. Personele lasten 16.524 1.007 17.531 17.390 141 

02. Personele transitielasten 608 -143 465 466 -1 

03. Materiële lasten 6.125 1.614 7.739 8.571 -832 

04. Materiële transitielasten 276 1.462 1.738 780 958 

05. Kapitaallasten 2.314 -685 1.629 1.221 408 

06. Inkoopvoordeel -77 0 -77 0 -77 

Totaal lasten 25.771 3.256 29.027 28.628 399 

07. Bijdragen deelnemers -25.771 -994 -26.765 -27.065 300 

08. Bijdragen derden 0 -840 -840 -840 0 

09. Overige inkomsten 0 -1.422 -1.422 -1.775 353 

Totaal baten -25.771 -3.256 -29.027 -29.679 652 

Eindtotaal 0 0 0 -1.251 1.251 

 

In de personele lasten is een voordeel van € 200.000 begrepen inzake niet opgenomen of uitbetaalde verlofsaldi. 

Exclusief dit bedrag laten de personele lasten naar verwachting een geringe overschrijding zien. De 

geprognotiseerde overschrijdingen bij een aantal service-eenheden kunnen worden opgevangen door voordelen 

bij andere service-eenheden. Er wordt actief gestuurd op het alsnog binnen budget blijven op het totaal van de 

personele budgetten. 

 

Binnen de materiële lasten levert de eenmalige afwaardering van vaste activa de grootste afwijking op 

(€ 616.000). Daarnaast overschrijden materiële lasten als gevolg van externe inhuur, maar dit wordt 

gecompenseerd doordat gemeenten vooraf toestemming hebben gegeven ten laste van de betreffende 

gemeente in te huren vanwege meerwerk. Er staan daarmee extra baten tegenover. 

 

Op de materiële transitielasten ontstaan onderbestedingen. Dit komt doordat de focus in de eerste acht maanden 

vooral lag op de dagelijkse dienstverlening door de service-eenheden en niet zozeer op de doorontwikkeling van 

de Servicepunt71-organisatie. De activiteiten schuiven op in de tijd, maar moeten nog wel worden uitgevoerd om 

de reeds ingeboekte voordelen (kwalitatief en financieel) te kunnen realiseren. De onderbesteding bedraagt circa 

€ 950.000, deze middelen zijn nog benodigd in 2013 om alle ingezette transitie-activiteiten af te kunnen ronden. 

 

Het voordeel op kapitaallasten houdt verband met investeringen die nog niet zijn afgerond in 2011, terwijl daar in 

de begroting wel rekening mee gehouden was. 

 

Op het begrote inkoopvoordeel zijn nog geen resultaten ingeboekt. In deze rapportagestaat dat dat voor een 

bedrag van € 15.000 mogelijk is. 

 

Het voordeel op Overige inkomsten houdt verband met de rente van de financieringsfunctie. 
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6.3 Technische wijzigingsvoorstellen 

 

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

begrotingswijzingen al verwerkt. Deze wijzigingen zullen alsnog ter autorisatie aan het Algemeen Bestuur worden 

aangeboden.  

Het gaat om toerekening van kapitaallasten aan de juiste programma’s, herschikking van de transitiebudgetten 

en correcties van onjuiste rubriceringen (tussen programma’s of binnen programma’s tussen kostencategorieën), 

toedeling van interne bedrijfsvoeringsbudgetten en centraliseren van algemene budgetten. 

 

6.4 Bijsturingsvoorstellen  

 

De in deze rapportage opgenomen afwijkingen kunnen als volgt worden bijgestuurd. 

Personele lasten 

De bij een aantal service-eenheden geprognotiseerde overschrijdingen kunnen worden opgevangen door 

voordelen bij andere service-eenheden. Er wordt actief gestuurd op het binnen budget blijven op het totaal van 

de personele budgetten. 

 

Bedragen x € 1.000 

Programma Kostentype Oorzaak afwijking 

Prognose 

saldo 2012 

Programma 1 - ICT 01. Personele lasten Extra bezetting service desk -162 

Programma 2 - Inkoop 01. Personele lasten Externe inhuur vacaturevervang -171 

Programma 3 – Financiën 01. Personele lasten 

Externe inhuur vacature- en 

ziektevervanging -36 

Programma 4 – HRM 01. Personele lasten Vacaturevoordelen 64 

Programma 5 - Juridische Zaken 01. Personele lasten Vacaturevoordelen 177 

Programma 6 - Facilitaire Zaken 01. Personele lasten Vacaturevoordelen 61 

Programma 7 - Directie & BV 01. Personele lasten Compensatie verlofdagen 67 

0 

Mobiliteit 

In de paragraaf Bedrijfsvoering is aangegeven dat mobiliteit nodig is en kosten met zich zal brengen. Dit is 

gebaseerd op de reële verwachting dat vrijwillige mobiliteit en gewenste mobiliteit kwalitatief niet met elkaar in 

balans zijn. De komende jaren zal Servicepunt71 circa 60 fte oftewel circa 70 medewerkers mobiel moeten 

maken.Een mogelijkheid om deze kosten (deels) te financieren is het opbouwen van een daartoe in te stellen 

bestemmingsreserve. Servicepunt71 kan daarmee (in elk geval gedeeltelijk) ook in financiële zin de 

verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk dragen. 

 

Bedragen x € 1.000 

Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Prognose 
saldo 2012 

Programma 4 - HRM 03. Materiële lasten Diverse kleinere budgetten 100 

Programma 7 - Directie & BV 01. Personele lasten Compensatie verlofdagen 140 

Algemene Dekkingsmiddelen Storting reserve Mobiliteit -240 

 0 
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Transitiebudget 

De onderbestedingen op transitie worden veroorzaakt doordat activiteiten opschuiven in de tijd. Deze activiteiten 

zijn veelal al gestart, maar moeten nog wel worden afgerond om de reeds bij de deelnemers ingeboekte 

voordelen (kwalitatief en financieel) én de bij de Servicepunt71 ingeboekte efficiencytaakstellingen te kunnen 

realiseren. Door de budgetten in een specifieke bestemmingsreserve te storten, kan de besteding van de 

middelen aangepast worden aan het tempo van uitvoering van de ontwikkelopgave. 

 

Bedragen x € 1.000 

Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Prognose 
saldo 2012 

Programma 1 – ICT 04. Materiële transitielasten ICT transitie-activiteiten 280 

Programma 7 - Directie & BV 04. Materiële transitielasten Generieke transitie-activiteiten 658 

Algemene Dekkingsmiddelen Storting reserve Transitie -938 

 0 

Activa, kapitaallasten, financiering 

De voor- en nadelen die ontstaan door min of meer financieel-technische oorzaken leveren per saldo nog een 

voordeel van € 145.000. Dit voordeel kan worden ingezet om bij te sturen op de licentiekosten Oracle (zie 

paragraaf 4.1). 

 

Bedragen x € 1.000 

Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Prognose 
saldo 2012 

Algemene Dekkingsmiddelen 03. Materiële lasten afwaardering activa -616 

Algemene Dekkingsmiddelen 05. Kapitaallasten uitstel investeringen 408 

Algemene Dekkingsmiddelen 09. Overige inkomsten rente financieringsfunctie 353 

  Subtotaal financieel 145 

Programma 1 - ICT 03. Materiële lasten licentiekosten -145 

   0 

Meerwerk Financiën 

Binnen programma Financiën is extra vraag naar meerwerk. Dat leidt tot hogere uitgaven, maar ook tot extra 

inkomsten, doordat gemeenten vooraf toestemming hebben gegeven ten laste van de betreffende gemeente in 

te huren vanwege meerwerk.  

 

Bedragen x € 1.000 

Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Prognose 
saldo 2012 

Programma 3 - Financiën 03. Materiële lasten externe inhuur meerwerkvraag -300 

Programma 3 - Financiën 07. Bijdragen deelnemers Meerwerkvraag 300 

 0 
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Inkoopvoordeel 

De beveiliging van het Tweelinghuis is efficiënter ingericht en levert hierdoor een structureel voordeel van 

€ 15.000 op. Dit voordeel wordt ingezet als (gedeeltelijke) invulling van de inkooptaakstelling 2012 van 

Servicepunt71. Momenteel lopen inkooptrajecten die een bijdrage kunnen leveren aan het invullen van de 

restant-taakstelling. 

 

Bedragen x € 1.000 

Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Prognose 
saldo 2012 

Programma 6 - Facilitaire Zaken 03. Materiële lasten beveiliging Tweelinghuis 15 

Programma 7 - Directie & BV 06. Inkoopvoordeel Invulling taakstelling -15 

 0 

 


