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Geachte leden van de Raad, 
 
In de vergadering van het dagelijks bestuur van Servicepunt71 zijn op respectievelijk 27 maart 
2014 en 8 maart 2014 de ontwerp-begroting 2015 en de jaarrekening 2013 behandeld. De 
ontwerp-begroting wordt aan de gemeente aangeboden zodat uw de raad een zienswijze op 
de ontwerp-begroting kan geven. De begroting 2015 wordt in het algemeen bestuur van 3 juli 
2014 vastgesteld alsmede de jaarrekening 2013. 
 
Voorgeschiedenis 
Inmiddels wordt de vijfde begroting van Servicepunt71 opgeleverd. De begrotingen in de jaren 
2011 tot en met 2014 stonden voornamelijk in het licht van de opbouw van Servicepunt71. In 
de begroting is opgenomen dat 2015 naast het verzorgen van de reguliere dienstverlening in 
het licht van de afronding van de opbouwfase staat. De ambitie voor 2015 is een “Gewoon 
Goed Servicepunt71”. Een voorspelbare dienstverlener die goede producten en diensten 
levert. 
 
Totstandkoming begroting 
De ontwerp-begroting is opgesteld conform de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het 
Bedrijfsplan SSC Leidse Regio en de vastgestelde begrotingswijzigingen 2014. De begroting 
staat in het licht van een zakelijkere wijze van werken. Zo zal in 2015 voor het eerst met 
verrekentarieven worden gewerkt. Dit houdt in dat de daadwerkelijke dienst en producten 
afname bij de desbetreffende gemeente in rekening zal worden gebracht. 2015 is het laatste 
jaar van de doorontwikkeling. 
 
In de ontwerp-begroting 2015 is door Servicepunt71 een indexatie toegepast van 1,13%. Dit is 
conform de taakstelling die is opgenomen in de kadernota 2015 van Servicepunt71. In de 
Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen is de afspraak gemaakt 
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dat aan de gemeenschappelijke regelingen voor de periode 2015 – 2018 een  taakstelling van 
5,31% wordt opgelegd. 
 
Servicepunt71 ondersteunt in beginsel het voorstel dat de Werkgroep voorstaat maar geeft, 
net als in 2014, invulling aan deze taakstelling via de reeds ingeboekte bezuinigingen op 
personeel en inkoop. Naar oordeel van het DB van Servicepunt71 heeft Servicepunt71 reeds 
een forse bezuinigingstaakstelling van de gemeenten opgedragen gekregen en in de 
begroting opgenomen. Zij menen dat stapeling van taakstellingen, zeker in de opbouwfase 
van de nieuwe organisatie een te groot risico vormt voor het realiseren van de reeds 
ingeboekte bezuinigingen en ten kosten gaat van de kwaliteit van dienstverlening. Voor 2015 
past Servicepunt71 een indexering toe van 1,13%. Dit is lager dan de indexering in het 
financieel kader gemeenschappelijke regelingen is opgenomen, te weten 1.41% . Dit komt 
omdat Servicepunt71 een nacalculatie uit voorgaand jaar verrekent. Het compenseert dus een 
eerdere door SP71 toegepaste te hoge indexering. 
 
Voor Leiderdorp betekent het dat de toepassing van de index van 1,13% leidt tot een extra 
bijdrage van € 31.000,-. Dit wordt in de kadernota 2015-2018 voor Leiderdorp meegenomen. 
 
Verder zijn er op verzoek van de deelnemende gemeenten 2 nieuwe producten uitgerold in 
2014, te weten contractmanagement bij de service-eenheid Inkoop en het product mobiliteit & 
flexibiliteit bij de service-eenheid HRM. Dit betekent vooralsnog dat er voor de jaren 2015 en 
2016 een extra bijdrage per jaar van           € 47.000,- voor contractmanagement en € 21.000,- 
voor mobiliteit & flexibiliteit wordt gevraagd. Ook deze bedragen worden meegenomen in de 
kadernota 2015-2018.  
Het werken met verrekening tarieven zal mogelijk tot een voor Leiderdorp kostenopdrijvend 
effect leiden. in de komende jaren. Dit betekent dat en door de gemeente in samenspraak met 
Servicepunt71 naar oplossingen moet worden gezocht om deze kosten waar mogelijk te 
beperken..  
 
In uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van Servicepunt71 zal aan dit laatste ook aandacht 
worden besteed. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H. Romeijn            L.M. Driessen-Jansen 
secretaris              burgemeester 
 
 
 
 
 
 


