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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 december 2019 

     

Onderwerp: Zienswijze ontwerp 

begrotingswijzing 5 2019 

Servicepunt71 

 Aan de raad.  

 

 

*Z026826F8DC* 
Beslispunten 

Als zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 5 2019 Servicepunt71  in te brengen, dat deze 
wordt gesteund door de raad van de gemeente Leiderdorp 

 

1 SAMENVATTING  

Ten behoeve van de uitvoering van het Actieplan Beheersbare Bedrijfsvoering, waarvoor er een 
extra bijdrage wordt gevraagd aan de deelnemers, wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze te geven op ontwerp begrotingswijziging 5.  
 

2 Inleiding 

Het bestuur van Servicepunt71 heeft het Actieplan Beheersbare Bedrijfsvoering vastgesteld op 26 
september 2019. In dit actieplan zijn een aantal autonome en noodzakelijke ontwikkelingen 
opgenomen die een gevolg hebben voor de bijdragen van de verschillende deelnemers. Het betreft 
hier de volgende onderwerpen: 

 De gevolgen van het afsluiten van een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren; 

 De aanpassing van het Tweelinghuis om de groei van het aantal medewerkers van 
Servicepunt71 op te vangen, deze groei is het gevolg van de inhuizing van medewerkers 
VRIS; 

 Vergroten van de controlecapaciteit voor Servicepunt71 zelf door aangescherpte eisen van 
de externe accountants. 

  
 

3 Beoogd effect 

Uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de ontwerp begrotingswijziging. 
 

4 Argumenten 

Op grond van artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling stelt het bestuur de 
begrotingswijziging vast. Aangezien deze begrotingswijziging een meerjarig effect heeft op de 
bijdrage van de gemeenten wordt deze ontwerp begrotingswijziging voor zienswijze voorgelegd 
aan de gemeenteraden voordat deze definitief wordt vastgesteld. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen 
 

6 Communicatie 

Uw zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van Servicepunt71. 
 

7 Financiën 

De ontwerpbegrotingswijziging ziet er per gemeente als volgt uit: 

 
 

 Als gevolg van het afsluiten van een nieuwe CAO stijgen de salarislasten in 2019 per saldo met € 
77.000, voor 2020 is de structurele stijging € 212.000. De stijgingen worden volgens de 
algemene verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht; 

 Het aantal medewerkers van Servicepunt71 neemt toe. Tegelijk verhuist het team Handhaving 
van Leiden naar het nieuwe Stadskantoor. Servicepunt71 wil vanaf 2020 de vrijgekomen ruimte 
in het Tweelinghuis huren om zijn medewerkers te kunnen huisvesten. De totale kosten van de 
inhuizing zijn voor 2019 ingeschat op € 124.000, voor 2020 op € 240.000 en vanaf 2021 op € 
280.000 per jaar. Deze kosten worden volgens de algemene verdeelsleutel aan de deelnemers 
in rekening gebracht; 

 De verhoogde eisen van de accountants hebben vanaf 2020 effect op de benodigde capaciteit 
voor de controlewerkzaamheden bij Servicepunt71 zelf. Servicepunt71  verwacht vanaf 2020 
een structurele kostenstijging van € 100.000 per jaar. Deze kosten worden volgens de algemene 
verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht. 

 
De extra bijdrage kan worden gefinancierd uit de budgetruimte bijdrage Servicepunt71.  
 

8 Evaluatie 

- 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 
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H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

- RBS Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 5 
- aanbiedingsbrief Servicepunt71 

 


