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Geachte leden van de raad, 
 
In de vergadering van het dagelijks bestuur van Servicepunt71 9 april 2015 zijn de ontwerp-

begroting 2016 en de concept-jaarstukken 2014 vastgesteld. De ontwerp-begroting wordt aan 

de gemeente aangeboden zodat uw raad een zienswijze hierop kan geven. De begroting 

2016 en de jaarstukken 2014 worden in de vergaring van het algemeen bestuur 

Servicepunt71 op 9 juli 2015 vastgesteld.    

 
Voorgeschiedenis 

Aan u wordt al weer de zesde begroting van Servicepunt71 voorgelegd. De begrotingen in de 

jaren 2011 tot en met 2015 stonden voornamelijk in het licht van de opbouw van 

Servicepunt71. In 2015 wordt richting gegeven aan de verdere ontwikkeling van 

Servicepunt71 met de koers op 2020. Onderwerp van gesprek zijn het ontwikkelen van een 

visie op de wenselijkheid van: 

- het uitbreiden van het aantal klanten;  

- het uitbreiden van het dienstenaanbod;  

- en/of het uitbreiden van deelnemers c.q. eigenaren van het samenwerkingsverband.    

 

Totstandkoming begroting 

De ontwerp-begroting is opgesteld met inachtneming van de afspraken zoals zijn vastgelegd 

in het Bedrijfsplan SSC Leidse Regio en de vastgestelde begrotingswijzigingen in 2014. In de 

ontwerp-begroting is de realisatie van de laatste jaarschijf uit het Bedrijfsplan opgenomen. Dit 

is een efficiency taakstelling van zo’n € 800.000,- en deze is reeds verwerkt in de bijdragen 

van de gemeenten. In de begroting is te zien dat de gemeentelijke bijdragen afnemen tot en 

met 2017 en zich hierna stabiliseert.   
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In 2014 is aangekondigd dat in 2015 gewerkt zou gaan worden met verrekentarieven  waarbij 

de daadwerkelijke afname van producten en diensten bij de desbetreffende afnemer in 

rekening zal worden gebracht. De methodiek van de wijze van verrekenen behoeft nog een 

verdere ontwikkeling – de eerder gemaakte modellen cq systematieken leiden niet geheel tot 

de beoogde verdeling van de lasten. Er is al wel deels gewerkt met verrekentarieven in de 

concept-begroting 2016– dit leidt in 2016 echter nog niet tot een herverdeeleffect. 

Servicepunt71 geeft aan dat de doorontwikkeling van de systematiek voor 2017 mogelijk wel 

leidt tot een herverdeeleffect waarbij de consequentie kan zijn dat Leiderdorp een hogere 

bijdrage moet leveren. Wij zullen, zoals ook al aangekondigd vorig jaar, in samenspraak met 

Servicepunt71 naar oplossingen zoeken om de kosten zoveel mogelijk te beperken.  

 

Effecten op de bijdrage in relatie tot het algemeen financieel kader Gemeenschappelijke 

Regelingen in de regio Hollands Midden 

Servicepunt71 valt in principe niet onder de werking van de financiële kaderstelling voor 

samenwerkingsverbanden in de regio Hollands-Midden. Wel worden zoveel mogelijk de 

uitgangspunten gevolgd.  

a. Er wordt een indexatie van de bijdrage van 0,87% toegepast. Dit leidt ertoe dat de 

bijdrage door Leiderdorp met € 24.000,- wordt verhoogd vanaf  2016. Dit wordt 

meegenomen in de kadernota 2016-2019. 

b. In het financieel kader voor Gemeenschappelijke Regelingen is een algemene 

taakstelling van 5,31% opgenomen. Evenals in de voorgaande jaren geeft 

Servicepunt71 aan dat de te behalen bezuinigingen reeds zijn opgenomen in het 

Bedrijfsplan SSC Leidse Regio. Dit betreft een bezuiniging op personeel en voordelen 

die worden en zijn behaald met inkoop.  

c. De algemene reserve wordt niet afgebouwd – deze wordt noodzakelijk geacht voor de 

weerstandscapaciteit van Servicepunt71. Gezien de (beperkte) hoogte van de reserve 

kunnen wij ons hier in vinden. 

 

Overige effecten op de bijdrage 

Servicepunt71 is nog volop in ontwikkeling. Dit betekent dat er ook nieuwe producten worden 

ontwikkeld die om een extra bijdrage vragen van de gemeenten. In 2014 is gestart met het 

professionaliseren van de verzekeringsportefeuille onder de vleugels van Juridische Zaken. 

Dit betreft zowel een kritische aanbesteding van de verzekeringspolissen en een goede inzet 

op verhaal van schade in voornamelijk de openbare ruimte waarvoor een bijdrage van. 

Hiervoor wordt van Leiderdorp een extra bijdrage van € 20.000,- gevraagd ter bekostiging van 

de personeelslasten. Dit heeft al tot resultaten geleid (ca. € 30.000,-). 

  

Verdere ontwikkelingen 

De invoering van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen  leidt er toe dat de huidige 

bestuurlijke structuur van Servicepunt71 op de schop moet. Er zal onder meer een keuze 

moeten worden gemaakt of Servicepunt71 een openbaar lichaam blijft met een algemeen 

bestuur en een dagelijks bestuur of dat er wordt gekozen voor de nieuwe vorm van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie. Het voorstel zal dit jaar nog worden voorgelegd aan het college 
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en voor toestemming aan uw raad worden voorgelegd. Conform het gestelde in de Wet op de 

gemeenschappelijke regelingen kan toestemming slechts worden onthouden wegens strijd 

met het recht of het algemeen belang.           

 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H. Romeijn                           L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                             burgemeester 


