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Inleiding 
 
Via de Kadernota 2019-2022 geeft het bestuur van Servicepunt71 bij aanvang van het proces, om te komen tot 

de ontwerpbegroting 2019, de relevante kaders aan die daarbij moeten worden betrokken. Dit is gebaseerd op 

artikel 4 van de financiële verordening Servicepunt71. 

 

In voorgaande jaren werd een kaderbrief opgesteld waarin voornamelijk de financiële effecten voor het volgende 

begrotingsjaar in beeld werden gebracht. Dit jaar is dit aangevuld met de inhoudelijke uitgangspunten voor het 

volgende begrotingsjaar en zijn de financiële uitgangspunten zoveel mogelijk in bedragen uitgedrukt. 

 

Met deze vernieuwing van de kadernota verwachten wij meer aan te sluiten bij de wensen van de eigenaren 

zeker met de komende verkiezingen in maart 2019.  

 

Dit document bestaat uit drie hoofdstukken: 

A. Inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2019 

Dit hoofdstuk is nieuw en geeft meer inhoudelijke duiding aan de plannen voor 2019 

B. Financiële uitgangspunten voor de begroting 2019 

Dit hoofdstuk lijkt sterk op de opzet van de kaderbrief van de voorgaande jaren. Nieuw is dat de financiële 

gevolgen voor zover reeds beschikbaar zijn toegevoegd. 

C. Financiële overzichten per gemeente 

In dit hoofdstuk wordt het effect, voor zover bekend, op de gemeentelijke bijdrage per gemeente in beeld 

gebracht. Bij pm bedragen is het percentage vermeld in plaats van het bedrag in euro’s.   



 

A. Inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2019 
 
Als algemeen uitgangspunt voor de begroting 2019 zal worden uitgegaan van het strategisch kader 2016-2020. 

Daarnaast is bekeken of er vanuit de zienswijzen van de begroting 2018 punten zijn die meegenomen moeten 

worden in deze kadernota. Dit is niet het geval. 

Voor 2019 zien wij de volgende inhoudelijk uitgangspunten: 

 

1. Innovatie en digitalisering 

Digitalisering is een belangrijk element in onze innovatie. Het gaat hierbij om de digitalisering van onze 

dienstverlening, op een zodanige manier dat er ruimte is om bij zaken die om persoonlijk contact vragen dat 

ook te kunnen bieden. Zowel de omgeving als onze partnerorganisaties digitaliseren meer en meer, dit 

vraagt vanuit al onze vakgebieden om ondersteuning van en advisering aan de deelnemende organisaties 

die bij deze ontwikkeling aansluit. We richten ons op gebruikersgemak, meer efficiëntie en moderne 

manieren van werken die aansprekend en doeltreffend zijn. Bij de invulling van vacatures zoeken we 

competenties die deze ontwikkeling van ons vraagt. We gaan meer gebruik maken van methoden en 

technieken op de markt die ons hierbij kunnen helpen. 

 

Versterking Regionale I-samenwerking (VRIS) 

De groeiende hoeveelheid digitale gegevens biedt een basis voor innovatie en brengt nieuwe 

maatschappelijke kansen met zich mee. Maar het leidt ook tot de noodzaak om de interne dienstverlening 

op i-gebied te verbeteren en te vernieuwen. Dat geldt zowel voor de partnerorganisaties als voor onze eigen 

organisatie. In programma VRIS pakken Servicepunt71 en de partnerorganisaties dit dan ook samen op: 

onder meer heeft de toenemende aandacht voor beveiliging en privacy een regionale aanpak, en loopt een 

regionaal traject van zgn. applicatierationalisatie.  

Het ontwikkelperspectief op de organisatie van informatievoorziening van de Leidse regio is de bundeling 

van de betreffende aandachtsgebieden in één organisatie, te weten Servicepunt71, onder aanvoering van 

een regionale CIO. Dit betekent voor de organisatie van Servicepunt71 een majeure taakuitbreiding. Na 

nadere uitwerking van de visie wordt in het voorjaar van 2018 besluitvorming gevraagd aan de (nieuwe) 

colleges van de vier gemeenten en het bestuur van Servicepunt71. De beoogde visie wordt gerealiseerd 

met een dakpansgewijze fasering voor de verschillende aandachtsgebieden. De totale looptijd wordt 

geschat op twee jaar. Voorzien wordt dat de eerste groep in 2019 als regionale organisatie binnen 

Servicepunt71 opereert, de laatste in 2020.  

 

Vernieuwing digitale werkplek (devices en netwerk) 

Innovatie en digitalisering vragen om nieuwe standaarden voor apparatuur en infrastructuur, die deze 

beweging ondersteunen. In onze ICT-dienstverlening moeten we gaan voorzien in een digitale werkplek die 

tijd- en plaatsonafhankelijk werken faciliteert, met functionaliteiten die interne en externe samenwerking 

vergemakkelijken én recht doet aan de eisen op het gebied van privacy en cyberveiligheid. De 

ontwikkelingen in de markt laten daarnaast een trend van cloudcomputing zien. Die maken dat ontsluiting 

van applicaties en data via een eigen twin data center al op korte termijn niet meer rendabel is. Daarbij komt 

op korte termijn de noodzakelijke verhuizing van een deel van het datacenter i.v.m. het afstoten van het 

stationsplein. Om deze overgang mogelijk te maken moeten nu investeringen worden gedaan om steeds 

verder oplopende kosten in de toekomst te voorkomen. Hiervoor zal in 2018 een investeringsplan 

Servicepunt71 worden opgesteld en bij de begroting aan het Bestuur worden voorgelegd. In het 

investeringsplan wordt ingegaan op de devices, het netwerk en de internetverbindingen. 

 

Budgettair neutraal 

Bij eerdere besluitvorming rondom VRIS is afgesproken dat besparingen door intensievere samenwerking 

worden ingezet voor verbetering van de ict. Deze besparingen zullen als eerste worden ingezet voor de 

vernieuwing van  de digitale werkplek. Voorafgaand aan de besparingen zijn er incidentele kosten. 



 

Uitgangspunt is dat deze ontwikkelingen tezamen op termijn budgettair neutraal zijn. Dit vraagt om 

een daadkrachtige doorvoering van VRIS, zodat de hierin beoogde besparingen worden behaald. 

 

 

2. Dienstverleningsconcept en nabijheid 

Bij de start van Servicepunt71 is gekozen voor het dienstverleningsconcept click, call, face. In 2018 

vernieuwen we dit concept en onze werkwijze door met en vanuit één ingang (1 vraag, 1 antwoord) te 

werken. We communiceren hierbij als één Servicepunt71. Het jaar 2019 zal in het teken staan van verdere 

professionalisering van deze ene ingang.  

Nabijheid wordt een kernbegrip, zowel fysieke als gevoelsmatige nabijheid. De medewerkers van 

Servicepunt71 en van de partnerorganisaties moeten elkaar meer als collega’s ervaren en makkelijk 

benaderbaar en bereikbaar zijn. We richten ons daarbij vooral op gedrag. Immers de wijze waarop 

management en andere collega’s te woord worden gestaan en zich geholpen weten, bepaalt of we hierin 

succesvol zijn. We  werken  vanuit de bedoeling, wat inhoudt dat we kijken wat nodig is – binnen wettelijke 

kaders – om de dienstverlening vorm te geven.  

Click en call worden meer gepersonaliseerd: gebruikersgemak en één ingang zijn begrippen die hier sterk 

worden toegepast: gestandaardiseerd en geautomatiseerd werken waar het kan en efficiënt is, meer 

persoonlijk waar dat fijn is. Het werken op locatie (face), dichtbij, zal breder worden ingezet dan nu 

gebruikelijk. Door de nabijheid zijn de SP71medewerkers betrokken bij de bedrijfsvoering en doelen van de 

partnerorganisaties en makkelijker bereikbaar voor de collega’s die bij betreffende organisatie werken. Dit 

houdt wel in dat er op de verschillende locaties voldoende ruimte (fysiek en sociaal) moet zijn.  

Tegelijkertijd blijven de oprichtingsdoelen van Servicepunt71 belangrijk: efficiënt, kwaliteit en minder 

kwetsbaarheid. Dit vraagt van Servicepunt71 en haar partners dat zij allen voortdurend balans zoeken 

tussen de samenwerkingsdoelen en de individuele belangen van de partnerorganisaties.  

 

 

3. Versterken/professionalisering advies 

Onze adviesvragers vragen meer en meer om integraal advies. Dat wil zeggen dat bedrijfsvoeringdisciplines 

met elkaar alle relevante aspecten inbrengen en afwegen samen met het management. Wij hebben 

(virtuele) integrale adviesteams gevormd met alle bedrijfsvoering disciplines daarin ondergebracht. Wij 

werken het komende jaar op drie manieren aan het versterken van de integraliteit van adviezen. In de eerste 

plaats werken we met deze teams aan het beter leren kennen van elkaar en de partners (management). In 

de tweede plaats bespreken we in deze teams casussen, bij voorkeur met het management wat wij 

ondersteunen erbij – om daarvan te leren. Deze bijeenkomsten hebben het karakter van intervisie. De derde 

manier om hieraan te werken is nu al de dagelijkse praktijk. Het management van Servicepunt71 blijft extra 

alert op integraal adviseren.   

 

 

4. Autonome ontwikkelingen (AVG) 

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze 

verordening leidt tot een verantwoordingsplicht. Om daar verder invulling aan te geven worden 

organisatorische en technische maatregelen genomen. Hiertoe zal, o.a. een privacy-administratie ingericht 

worden. Privacy en gegevensbescherming maken onderdeel uit van de planning en control cyclus. De FG 

verzorgt het toezicht en de rapportage aan de Colleges en het bestuur. In de loop van 2018 zullen de eerste 

audits worden uitgevoerd. Deze audits zullen naar verwachting – gevoed met ontwikkelingen in beleid en 

opgedane ervaringen – doorontwikkelen en in 2019 nog veel aandacht van onze organisaties vragen.   

 

 

 

 



 

B. Financiële uitgangspunten voor de begroting 2019 
 

Als algemeen uitgangspunt voor de begroting 2019 zal worden uitgegaan van: 

- de primitieve begroting 2018, jaarschijf 2019-2022 

- de begrotingswijzigingen 2017 voor zover deze betrekking hebben op de jaarschijven 2019-2022 

 

1. Inhaal indexering op de loonkosten  

In het bestuur van 7 december 2017 is al over dit onderwerp gesproken. Hierbij is besloten dat voor 

Servicepunt71 dezelfde indexatie wordt aangehouden voor de loonkosten als de gemeenten. Alleen voor 2018 is 

hiervan afgeweken en is eenmalig 0,8% minder index toegekend. Dit betekent dat er een inhaalindexering van 

2,63% wordt meegenomen in de begroting 2019 en verder (5,53%-2,9%). 

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage   516.167   516.167   516.167   516.167  

    

2. Indexatie op de loonkosten vanaf 2019 

Jaarlijks wordt door de SE financiën een inschatting gemaakt van reële loonkostenontwikkeling op grond van cao-

afspraken, of een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Het hieruit voortvloeiende percentage vormt de basis 

voor de indexaties binnen de vijf organisaties. Dit percentage wordt begin volgend jaar pas berekend, vandaar dat 

nu een pm post wordt opgenomen. Ter indicatie 1% indexatie staat gelijk aan een extra bijdrage van € 208.460. 

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage pm pm pm pm 

 

3. Indexatie op de prijzen vanaf 2019 

Voor wat betreft de indexering op de prijzen  wordt aangesloten op de gemiddelde prijsstijging die in de 

begrotingen 2018 (t-1) van gemeenten is opgenomen. In Leiden en Leiderdorp is in 2018 geïndexeerd met 

1,60%, in Oegstgeest en Zoeterwoude is niet geïndexeerd. Dit levert een gewogen gemiddelde op van 1,40%. De 

weging is hierbij gedaan met de algemene verdeelsleutel 2018. Deze 1,40% is vermenigvuldigd met het totaal 

van materiele lasten en kapitaallasten.  

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage 121.311 122.701 119.278 119.278 

 

4. Financiële effecten a.g.v. leveringsafspraken 2018 

In 2016 is een nieuwe verrekensystematiek ontwikkeld om sturing op kosten en kwaliteit door gemeenten en door 

Servicepunt71 beter mogelijk te maken. Met de wijziging in de verrekensystematiek is de transitie van input naar 

output gestuurde en gefinancierde dienstverlening afgerond. De bijdragen van gemeenten zijn niet langer 

gebaseerd op de oorspronkelijke inbreng, maar op de werkelijke (verwachte) afname van dienstverlening. Als 

gevolg van de invoering van deze verrekensystematiek waren er voor 2017 herverdeeleffecten die in overleg met 

de gemeenten in twee jaar in de begroting zijn verwerkt. Vanaf nu is er geen sprake meer van herverdeeleffecten, 

wel wordt jaarlijks bij het opstellen van de leveringsafspraken bezien of de begrote bedragen voor het betreffende 

jaar moeten worden bijgesteld.  

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage 0 0 0 0 

 

5. VRIS, structurele inbedding FG-functie  

Conform het bestuursbesluit van 7 december 2017 wordt de gezamenlijke FG gepositioneerd binnen 

Servicepunt71. De kosten hiervan zullen bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Bij eerdere 

besluitvorming rondom VRIS is al een afspraak gemaakt over deze structurele bijdrage. Inmiddels is de vacature 

FG ingevuld en is het exacte bedrag bekend. Het bedrag is gecorrigeerd met de eigen bijdrage van 

Servicepunt71 (11,90%). 

 



 

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage  85.457 85.457  85.457  85.457 

 
 

6. VRIS, Chief Information Officer (CIO) 

Conform besluitvorming wordt ook de functie van CIO binnen Servicepunt71 gepositioneerd.  De werving is 

gestart en plaatsing zal naar verwachting in de loop van 2018 plaatsvinden. De hieronder genoemde kosten zijn 

indicatief. De gemeenten hebben conform eerdere besluitvorming een bedrag hiervoor gereserveerd in hun 

begroting. De bedragen zijn gecorrigeerd met de bijdrage van Servicepunt71 (11,90%). 

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage + 105.720 + 105.720 + 105.720 + 105.720 

 

7. VRIS, overig 

Voor nadere toelichting zie hoofdstuk A. 

De financiële effecten en de planning zijn nog niet bekend en worden derhalve op pm gezet. Binnen de 

gemeentelijke begroting is hiervoor op basis van eerdere besluitvorming over VRIS gereserveerd (exclusief deel 

van Servicepunt71): € 97.967. 

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage pm pm pm pm 

 

 

8. Invullen taakstelling verschil dienstverleningsniveau en budgettair niveau ICT  

In de begroting 2016 is aangegeven dat er na een grondige analyse van de financiële basisgegevens gebleken is 

dat er een verschil is gaan ontstaan tussen het oorspronkelijke dienstverleningsniveau (gebaseerd op de 

Diensten- en Niveau Overeenkomst uit 2012) en het huidig feitelijk geleverde dienstverleningsniveau. Door 

verschillende maatregelen is dit verschil teruggebracht naar € 100.000. Deze € 100.000 is nu als taakstelling in 

de begroting van Servicepunt71 opgenomen. Indien er geen dekking voor dit bedrag wordt gevonden vanuit 

applicatierationalisatie zal het bedrag conform eerdere besluitvorming als verhoging van de gemeentelijke 

bijdrage voor 2019 worden opgenomen, net zoals dit voor 2018 is gedaan. Voor de volgende jaren blijft de 

taakstelling vooralsnog staan, maar zal zodra mogelijk structureel worden ingevuld vanuit applicatierationalisatie 

voordelen. 

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage Max. 100.000 pm pm pm 

 

9. Autonome financiële ontwikkelingen 

Autonome ontwikkelingen, d.w.z. buiten de directe invloedsfeer van Servicepunt71 en gemeenten, kunnen er toe 

leiden dat de activiteiten die Servicepunt71 uitvoert toenemen, zonder dat daarvoor budgettaire ruimte 

beschikbaar is. De nu bij ons bekende nieuwe autonome ontwikkelingen zijn in deze kadernota opgenomen. 

Eventuele nieuwe autonome ontwikkelingen zullen wij, zoveel mogelijk van een kwantificering voorzien, opnemen 

in de ontwerpbegroting 2019. Zodat gemeenten in staat zijn deze autonome ontwikkelingen ook als zodanig in 

hun kadernota’s/voorjaarsnota’s op te nemen.  

 2019 2020 2021 2022 

Financieel effect op de bijdrage pm pm pm pm 



 

C. Financiële overzichten per gemeente 
Leiden 2019 2020 2021 2022 

1.   Inhaal indexering op de loonkosten 396.314 396.314 396.314 396.314 

2.   Indexatie op de loonkosten vanaf 2019 76,78% 76,78% 76,78% 76,78% 

3.   Indexatie op de prijzen vanaf 2019 93.143 94.210 91.582 91.582 

4.   Financiële effecten a.g.v. leveringsafspraken 2018 - - - - 

5.   VRIS, structurele inbedding FG-functie 65.543 65.543 65.543 65.543 

6.   VRIS, Chief Information Officer (CIO) + 81.084 + 81.084 + 81.084 + 81.084 

7.   VRIS, overig 76,70% 76,70% 76,70% 76,70% 

8.   Invullen taakstelling verschil dienstverleningsniveau en 
budgettair niveau ICT 

76.780 76.780 76.780 76.780 

9.   Autonome financiële ontwikkelingen 76,78% 76,78% 76,78% 76,78% 

 
    

Leiderdorp 2019 2020 2021 2022 

1.   Inhaal indexering op de loonkosten 55.643 55.643 55.643 55.643 

2.   Indexatie op de loonkosten vanaf 2019 10,78% 10,78% 10,78% 10,78% 

3.   Indexatie op de prijzen vanaf 2019 13.077 13.227 12.858 12.858 

4.   Financiële effecten a.g.v. leveringsafspraken 2018 - - - - 

5.   VRIS, structurele inbedding FG-functie 9.399 9.399 9.399 9.399 

6.   VRIS, Chief Information Officer (CIO) + 9.109 + 9.109 + 9.109 + 9.109 

7.   VRIS, overig 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 

8.   Invullen taakstelling verschil dienstverleningsniveau en 
budgettair niveau ICT 

10.780 10.780 10.780 10.780 

9.   Autonome financiële ontwikkelingen 10,78% 10,78% 10,78% 10,78% 

 
    

Oegstgeest 2019 2020 2021 2022 

1.   Inhaal indexering op de loonkosten 45.165 45.165 45.165 45.165 

2.   Indexatie op de loonkosten vanaf 2019 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 

3.   Indexatie op de prijzen vanaf 2019 10615 10.736 10.437 10.437 

4.   Financiële effecten a.g.v. leveringsafspraken 2018 - - - - 

5.   VRIS, structurele inbedding FG-functie 7.353 7.353 7.353 7.353 
6.   VRIS, Chief Information Officer (CIO) + 9.096 + 9.096 + 9.096 + 9.096 

7.   VRIS, overig 8,60% 8,60% 8,60% 8,60% 

8.   Invullen taakstelling verschil dienstverleningsniveau en 
budgettair niveau ICT 

8.750 8.750 8.750 8.750 

9.   Autonome financiële ontwikkelingen 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 

 
    

Zoeterwoude 2019 2020 2021 2022 

1.   Inhaal indexering op de loonkosten 19.047 19.047 19.047 19.047 

2.   Indexatie op de loonkosten vanaf 2019 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 

3.   Indexatie op de prijzen vanaf 2019 4.476 4.528 4.401 4.401 

4.   Financiële effecten a.g.v. leveringsafspraken 2018 - - - - 

5.   VRIS, structurele inbedding FG-functie 3.162 3.162 3.162 3.162 

6.   VRIS, Chief Information Officer (CIO) + 3.912 + 3.912 + 3.912 + 3.912 

7.   VRIS, overig 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 

8.   Invullen taakstelling verschil dienstverleningsniveau en 
budgettair niveau ICT 

3.690 3.690 3.690 3.690 

9.   Autonome financiële ontwikkelingen 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 

 


