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Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging Servicepu nt71

Geachte leden van de Raad,

ln de bestuursvergadering van ServicepuntTl van 26 september 2018 is een
ontwerpbegrotingswijziging op de begroting2OIS en verder besproken. De wijzing
betreft een drietal onderwerpen die hieronder nader worden toegelicht. Op grond
van artikel 22van de Gemeenschappelijke regeling dient een begrotingswijziging te
worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten voordat deze
door het bestuur wordt vastgesteld zodra het een begrotingswijziging betreft met
een structureel effect op de bijdrage van de gemeenten. De raden worden hiermee
in de gelegenheid gesteld hun zienswijze bij het bestuur kenbaar te maken.

ln de ontwerpbegrotingswijziging 3 zijn de volgende mutaties verwerkt:

A. VRIS

Er is regionaal besloten om de l-functie te gaan organiseren binnen ServicepuntTl
en om de werkomgeving te vernieuwen. De gemeente Leiderdorp heeft de
financiële effecten van beide ontwikkelingen verwerkt in de begroting 20L8 en
begroting 20L9. De overige deelnemende gemeenten hebben eveneens alvolledig
of deels met de financiële effecten van beide ontwikkelingen rekening gehouden in
hun bestuursrapportages/kaderbrieven/perspectiefnota's. Deze wijziging is bij de
gemeenten budgettair neutraal en nemen in voorkomende gevallen de benodigde
stappen om dit alsnog te doen. ServicepuntTl kon het effect van de vernieuwing
van de werkomgeving al in de begroting opnemen. Nu wordt ook de regionalisering
van de l-functie opgenomen. Per saldo neemt het budget bij ServicepuntTl in 201"8

toe meteen bedrag van€L.276.447,welke toename voor hetzelfde bedrag wordt
gedekt door bijdragen van de gemeenten volgens de algemene verdeelsleutel.

B. Matchpunt
ln juni 2018 is in het SGB - het overleg tussen de gemeentesecretarissen en de
directeur ServicepuntT'J, - de dienstverlening door Matchpunt geëvalueerd.
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Matchpunt richt zich specifiek op de ondersteuning van de gemeenten bij de

werving en selectie van medewerkers voor vaste en tijdelijke aanstellingen. Besloten

is om de dienstverlening door Matchpunt uit te breiden en voortaan structureel te
organiseren. Deze uitbreiding bedraagt €182,436 vanaf 20L9. Per saldo neemt het
budget bij ServicepuntTl vanaf 20L9 toe met een bedrag van € 157.990, welke
toename voor hetzelfde bedrag wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten

volgens de in het SGB afgesproken verdeelsleutel. De wijziging voor 2018 is al

verwerkt in begrotingswijziging 2 behorende bij de 1e tertaalrapportage 20L8. De

bijdrage hiervoor is eveneens verwerkt in de begroting 2019 van de gemeente
Leiderdorp.

C. Meerwerk ICT 2017
Structureel effect meerwerk ICT 2Ot7 waarvan het budgettaire effect met ingang

van 2019 € 81.605 bedraagt. Per saldo neemt het budget bij ServicepuntTl vanaf
2019 toe met een bedrag van €.70.477, welke extra bestellingen voor hetzelfde
bedrag wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten op basis van de afname in
2017.

Door deze begrotingswijziging verandert de bijdrage van de gemeenten aan

ServicepuntTl als volgt:
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De begroting wordt met het vaststellen van de begrotingswijzing als volgt gewijzigd

Na eventuele aanpassing op basis van de verkregen zienswijzen, is voorzien dat het
bestuur op 6 december a.s. de begrotingswijziging zal vaststellen.
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