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Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
 
Wij hebben de ontwerp-begroting 2015 van Servicepunt71 ontvangen. De ontwerp-begroting 
is in onze raad van 16 juni besproken. In deze brief geven wij de zienswijze van de raad van 
de gemeente Leiderdorp. 
 
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. In de ontwerp-begroting 2015 is door u 
een indexatie toegepast van 1,13%. Dit is conform de taakstelling die is opgenomen in de 
kadernota 2015 van Servicepunt71. Dit is niet conform de afspraken die in de Werkgroep 
Strijk zijn gemaakt voor het opleggen van een taakstelling van 5,31% aan de  
gemeenschappelijke regelingen voor de periode 2015 – 2018. 
U heeft aangegeven de uitgangspunten die de Werkgroep voorstaat in beginsel te 
ondersteunen maar geeft, net als in 2014, invulling aan deze taakstelling via de reeds 
ingeboekte bezuinigingen op personeel en inkoop. Naar oordeel van het AB en uw bestuur 
van Servicepunt71 heeft u reeds een forse bezuinigingstaakstelling van de gemeenten 
opgedragen gekregen en in de begroting opgenomen. U meent 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. Wij kunnen ons vinden in deze uitgangspunten. 
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Wel vernemen wij van ons college dat de zakelijkere wijze van werken en het werken met 
verrekentarieven voor Leiderdorp in de komende jaren mogelijk een kostopdrijvende werking 
zal hebben. Burgemeester en wethouders van Leiderdorp hebben dan ook aangegeven dat zij  
met u samen zullen kijken naar mogelijkheden om deze kosten zo veel mogelijk te beperken.  
 
Hoogachtend, 
Namens de raad, 
 
 
 
J.C. Zantingh            L.M. Driessen-Jansen 
griffier                       burgemeester 
 
 
 
 
 
 


