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Zienswijze ontwerpbegroting 2020 Servicepunt71 
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Geachte raden,

Op 11 april jl. heeft het bestuur van Servicepunt71 de ontwerpbegroting 2020 Servicepunt71 vastgesteld. 

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen leggen wij deze ontwerpbegroting aan u ter zienswijze 

voor in de periode van 15 april tot en met 17 juni (9 weken). Na eventuele aanpassing op basis van de verkregen 

zienswijzen, is voorzien dat ons bestuur op 11 juli a.s. de begroting 2019 Servicepunt71 zal vaststellen.

In de ontwerpbegroting 2020 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor Servicepunt71 voor volgend jaar uitgewerkt. 

Hierbij is invulling gegeven aan de uitgangspunten die het bestuur via vaststelling van de Kadernota 2020 Servicepunt71 (zie 

bijlage 3) in haar vergadering van 17 januari 2019 heeft meegegeven. 

De financiële kaders in deze begroting zijn gebaseerd op het eerder vastgestelde meerjarenbeeld uit de begroting 2019, 

aangevuld met de uitgangspunten uit de Kadernota 2020. Er  is een loon- en prijsindexatie doorgevoerd, die is gebaseerd op 

de loon- en prijsindexen van de eigenaren. Servicepunt71 volgt daarmee niet de indexatie die in regionaal verband door de 

werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (de zogeheten Du Chatinier-norm) 

wordt voorgesteld en voor andere gemeenschappelijke regelingen in de regio wel geldt. Daarnaast is in de ontwerpbegroting 

2020 ook de eerste groep VRIS (Strategie, Informatiemanagement en Projectmanagement)  structureel opgenomen. Voor de 

VRIS groepen 2 en 3 volgt binnen de eerder vastgestelde kaders een begrotingswijziging. De effecten voor de individuele 

gemeenten zijn toegelicht in paragraaf 4.2 Bijdrage deelnemers.

Verder is er nadere invulling gegeven aan de zienswijze van de gemeente Oegstgeest, die ingediend was bij de begroting 

2019. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor het inzichtelijk maken van de keuzemogelijkheden tussen effectiviteit, 

efficiëntie en risico per programma en het kunnen sturen daarop. Servicepunt71 vindt het belangrijk dat haar eigenaren 

kunnen sturen op hun eigen bedrijfsvoering, waar Servicepunt71 voor een groot gedeelte zorg voor draagt Het bestuur 

onderkent hiermee het belang om beïnvloedbare sturingsfactoren voor handen te hebben als een gemeente wil bijsturen op 

haar (totale) bedrijfsvoering. 

Daarom hebben wij een viertal beïnvloedbare sturingsfactoren beschreven, die mogelijkheden kunnen bieden voor sturing 

op effectiviteit, efficiency en omvang van de dienstverlening. Deze staan beschreven in het hoofdstuk Inleiding van de 

ontwerpbegroting. Taakstelling zien wij niet als realistische optie zonder aan de taakinvulling (in omvang en kwaliteit) te 

komen en/of de doelstellingen die in het strategisch kader 2016-2020 zijn meegegeven. Maar ook omdat er nog een aantal 

taakstellingen vanuit het verleden resteren en de doorontwikkeling nog gaande is van de manier van werken (data gestuurd 

werken, meer nabij werken, strategisch en innovatief werken). Daarnaast heeft het grote aantal maatschappelijke opgaven 

dat in de gemeenten speelt effect op de bedrijfsvoeringcapaciteit (omgevingswet, maatschappelijk zorg, ondermijning, 

jeugdzorg, duurzaamheid).
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Wij zien als beïnvloedbare factoren:

1. Ketenbenadering, waarbij de nadruk ligt op de gehele keten van het bedrijfsproces in plaats van alleen te kijken naar de 

processen van het Servicepunt71;

2. Versneld innoveren, dat mogelijk kan leiden tot het sneller realiseren van besparingen

3. Wet- en (lokale) regelgeving  zorgt voor de huidige invulling van het dienstverleningsniveau. Mogelijk zijn er voordelen 

te behalen door hier meer onderzoek naar te doen en voorkomt ook dat ingesleten patronen blijven bestaan.

4. Temporiseren van huidige opgaven die voortvloeien uit een veranderende vraag naar dienstverlening. De omvang en 

snelheid waarin de vraag verandert kan aanleiding zijn prioriteiten bij te stellen of per klantorganisatie daarin maatwerk 

toe te passen. Bij gezamenlijke, regionale prioriteiten is dit overigens minder makkelijk toepasbaar

Het concretiseren van alle vier deze sturingsfactoren, vereisen keuzes die ingrijpen op de bedrijfsvoering van de 

gemeente(n) en vragen daarom om een zorgvuldige afweging vanuit de ambtelijke organisatie(s). Samen met de 

gemeentesecretarissen zijn wij hierover in gesprek.

Tot slot is de in de kadernota 2020 voorgestelde wijziging in de programma-indeling doorgevoerd wat betekent dat er een 

nieuw programma Dienstverlening is, waar er voorheen 6 afzonderlijke programma’s per Service-eenheid waren. In het 

programma Dienstverlening zijn nu 6 deelprogramma’s zichtbaar om financieel inzicht te behouden. Aan het bestuur zullen 

alleen begrotingswijzigingen tussen deze vier programma’s worden aangeboden. Begrotingswijzigingen binnen een 

programma blijven net als nu gemandateerd aan de budgethouders. 

Tevens treft u bijgaand ter informatie de concept-jaarstukken 2018 Servicepunt71 (zie bijlage 2) aan. Op 11 april jl. heeft het 

bestuur van Servicepunt71 ingestemd met deze concept-jaarstukken. Na het afgeven van een controleverklaring door de 

extern accountant bij de concept-jaarrekening is voorzien dat wij op 11 juli a.s. de jaarstukken definitief vaststellen. In de 

jaarrekening 2018 is een nadelig resultaat voor bestemming opgenomen van € 158.000 (<0,5 % van de begrotingsomvang). 

De doelstellingen en activiteiten zijn daarmee in 2018 nagenoeg binnen de (gewijzigde) begroting gerealiseerd. 

Hoogachtend, 

Het bestuur van Servicepunt71

Voorzitter Secretaris

E.G.E.M. Bloemen E. Zandstra

BIJLAGEN:

Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2020 Servicepunt71

Bijlage 2: Concept-Jaarstukken 2018 Servicepunt71

Bijlage 3: Kadernota 2020 Servicepunt71, vastgesteld 17 januari 2019
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