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Inleiding 

Via de Kadernota 2020-2023 geeft het bestuur van Servicepunt71 bij aanvang van het proces, om te komen tot 

de ontwerpbegroting 2020, de relevante kaders aan die daarbij moeten worden betrokken. Dit is gebaseerd op 

artikel 4 van de financiële verordening Servicepunt71. 

Dit document bestaat uit de hoofdstukken: 

A. Inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2020 

B. Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 

C. Financiële overzichten per gemeente 

 

A. Inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2020 

In dit hoofdstuk wordt inhoudelijke duiding aan de plannen voor 2020 gegeven. 

 

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

Daarnaast is bekeken of er vanuit de zienswijzen van de begroting 2019 punten zijn die meegenomen moeten 

worden in deze kadernota. Voor 2020 zien wij de volgende inhoudelijk uitgangspunten: 

 

1. Nieuw strategisch kader 

In 2020 wordt het programma VRIS afgerond en worden de taken met betrekking tot DIV in SP71 ondergebracht. 

Op grond van ontwikkelingen in het domein van Jeugdzorg, en de regio,  zal SP71 mogelijk ook taken voor meer 

afnemers gaan verzorgen,  zoals bijvoorbeeld contractbeheer. Ook kunnen ontwikkelingen in de regio leiden tot 

nieuwe afnemers, wij volgen daarom de ontwikkelingen m.b.t. de werkorganisatie Duivenvoorde. Een andere 

ontwikkeling die speelt is de wens van de gemeenten om meer innovatieve bedrijfsvoering te bieden. Voor VRIS 

is er een afspraak gemaakt dat besparingen in het I-domein worden ingezet voor innovatie en doorontwikkeling. 

Voor de overige bedrijfsvoering zijn er nog geen specifieke afspraken over innovatie gemaakt. Samen met de 

gemeentesecretarissen zal aan de hand van de komende ontwikkelingen en de wensen tot innovatie een nieuw 

strategisch kader worden voorgesteld, aansluitend op het huidige strategisch kader dat tot 2020 loopt.  

 

2. Innovatie en digitalisering 

Regionalisering van de informatievoorziening 

Als uitkomst van het programma VRIS worden naar verwachting per 1 juli 2019 en per 1 januari 2020 grote delen 

van de regionale informatievoorziening ondergebracht bij Servicepunt71. De rest volgt in de loop van 2020. Dit 

heeft grote invloed op de organisatie en de begroting van Servicepunt71. De besluitvorming hierover vindt in de 

loop van 2019 plaats. Dit zal leiden tot begrotingswijziging. De verwachting is dat de besluitvorming voor de 

eerste groep verwerkt kan worden in de primitieve begroting 2020. Door de nieuwe werkwijze wordt 

Servicepunt71 naast de bestaande ICT middelen ook eigenaar van andere informatievoorzieningssystemen. De 

investeringen in deze systemen zullen ook worden opgenomen in de begroting. 

 

Innovaties in I-bedrijfsvoering 

Er is steeds meer data beschikbaar: informatie in bedrijfsvoeringsystemen, data uit sensoren, gegevensbronnen 

van andere organisaties. Het analyseren van deze data kan helpen bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. 

Niet alleen door te analyseren wat er is gebeurd, maar ook door te voorspellen wat er gaat gebeuren. In 2020 

zullen wij de inzet van data-gestuurd werken onderzoeken en in een aantal projecten toepassen. 
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3. Dienstverleningsconcept 

In 2020 wordt de dienstverlening vanuit Servicepunt71 vormgegeven op basis van een nieuwe visie op 

dienstverlening. Dit nieuwe dienstverleningsmodel wordt in 2019 vastgesteld. Duidelijk is dat  

onze dienstverlening in ieder geval uit zal gaan van een multichannel benadering en Servicepunt71 in haar 

dienstverlening veel meer als één organisatie wordt ervaren, i.p.v. verschillende loketten. De visie op 

dienstverlening dient in 2020 als belangrijke strategische input om de toegang tot de dienstverlening van 

Servicepunt71 door te ontwikkelen.  

Applicaties t.b.v. de front- en backoffice worden getoetst aan de nieuwe visie op dienstverlening en in nauwe 

samenwerking met de informatiemanagers vormgegeven, passend binnen de VRIS kaders.  

Een ander belangrijke doelstelling waar Servicepunt71 uiting in haar dienstverlening aan geeft, is wendbaarheid. 

In de snel veranderende samenleving wordt van onze partnerorganisaties en van Servicepunt71  

verwacht om steeds sneller op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en hier in een zeer vroeg stadium op te 

anticiperen.  

 

4. Versterken/professionalisering advies 

Wij werken continue aan het versterken en verder professionaliseren van onze advisering. Als afdeling 

bedrijfsvoering van de gemeenten zijn wij gericht op het leveren van toegevoegde waarde. In 2019 werken we 

o.a. meer ‘nabij’ en vanuit (virtuele) integrale accountteams, waar de bedrijfsvoering disciplines met elkaar alle 

relevante aspecten inbrengen en afwegen, samen met het management van de desbetreffende organisatie. Ook 

is onze bewustwording van de noodzaak om integraal te werken duidelijk vergroot. Waar het zich voordoet komt 

de advisering in co-creatie en participatie tot stand. In 2020 zetten we deze belangrijke ontwikkeling voort. De 

professional is aan zet, wat zich ook in de advisering vertaalt in proactief en meer zelfbewust adviseren. Ook 

weet de professional de juiste prioriteiten te stellen en doet dit waar nodig in gezamenlijkheid met de collega’s. 

We weten elkaar te vinden en (her)kennen elkaars talenten. Vanuit ons vakmanschap kennen we ons vakgebied 

en pakken we onze rol en ruimte. We kennen de vraag achter de vraag en we doen dit met een respectvolle 

communicatie en feedback. We schrijven in begrijpelijke en heldere taal, die is afgestemd op de desbetreffende 

doelgroep. 

 

5. Regionale- / Autonome ontwikkelingen  

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Het doel van de 

Wnra is het wegnemen van het onderscheid in rechtspositie tussen ambtenaren en werknemers. In plaats van 

het ambtenarenrecht wordt het burgerlijk recht van toepassing. Er komt een CAO, die specifiek voor 

gemeenteambtenaren geldt. De eenzijdige aanstelling van ambtenaren moet worden omgezet in een 

arbeidsovereenkomst, waarbij zowel de werkgever als de ambtenaar partij zijn. In 2018 en 2019 wordt het 

merendeel van de noodzakelijke voorbereidingen gedaan. Ook in 2020 zal de invoering van de Wnra nog de 

nodige aandacht van onze organisaties vragen. 

 

Nieuwe wetgeving op primaire processen 

De invoering van nieuwe wetgeving, zoals de omgevingswet en de wet op de inburgering, heeft afhankelijk van 

de lokale keuzes invloed op de gevraagde ondersteuning van de bedrijfsvoering. In 2019 zal SP71 actief de 

ontwikkelingen in de gemeenten gaan volgen zodat de overgang naar de nieuwe wetten zo soepel mogelijk kan 

verlopen. 

 

Huisvesting Servicepunt71 

Het huurcontract van Servicepunt71 loopt af in juli 2021. Daarnaast komen er vanuit de transitie VRIS nieuwe 

medewerkers naar Servicepunt71 die gehuisvest moeten worden. Servicepunt71 is zich aan het beraden op de 

mogelijkheden voor de toekomstige huisvesting en de eventuele extra kosten die daarbij komen. 
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6. Wijziging programma indeling 

Op dit moment kent de begroting van Servicepunt71 een programma-indeling naar de 6 Service-eenheden en de 

verplichte programma’s Algemene Dekkingsmiddelen, Onvoorzien en Overhead. Wij stellen voor om deze 

programma-indeling met ingang van 2019 te wijzigen in één programma dienstverlening en de drie verplichte 

programma’s Algemene Dekkingsmiddelen, Onvoorzien en Overhead. 

Deze nieuwe wijze van indelen van de begroting sluit aan bij de indeling van de gemeentelijke begroting waar 

bedrijfsvoering ook binnen één programma is opgenomen. Daarnaast sluit het ook aan op de beweging die is 

ingezet om bedrijfsvoering meer integraal op te pakken. Om het financieel inzicht te behouden zullen de 

financiën worden ingedeeld in subprogramma’s. Deze subprogramma’s zijn voor 2020 gelijk aan de huidige 

programma’s. ICT/VRIS, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken.  

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.  

 

Wij stellen voor deze programmawijziging met ingang van 2019 door te voeren. Dit betekent dat in de eerste 

begrotingswijziging voor 2019 een wijziging van de oude naar de nieuwe programma-indeling wordt voorgelegd. 

De begroting 2020 wordt direct op deze nieuwe wijze opgesteld. 

 

7. Zienswijze Oegstgeest bij begroting 2019 

De gemeente Oegstgeest heeft in haar zienswijze bij de begroting 2019 in punt c aandacht gevraagd voor het 

inzichtelijk maken van de keuzemogelijkheden tussen effectiviteit, efficiëntie en risico per programma en het 

kunnen sturen daarop. In de governance op de GR Servicepunt71 is de sturing op effectiviteit, efficiëntie en 

risico’s belegd bij het SGB. In de voorbereiding van wijzigingen in de dienstverlening wordt daarom in het SGB 

het gesprek gevoerd over effectiviteit, efficiëntie en risico’s, waarna de uitkomst wordt voorgelegd aan het 

bestuur. Deze werkwijze is vergelijkbaar met de werkwijze binnen een gemeente waarbij de afweging plaats vindt 

binnen het MT van de organisatie en vervolgens voorgelegd aan college. In deze kadernota worden geen grote 

wijzigingen in de dienstverlening voorgesteld, vandaar dat nu ook niet expliciet op de effectiviteit, efficiëntie en 

risico’s wordt ingegaan. In de begroting 2020 zullen de sturingsmogelijkheden nader worden toegelicht zal wel 

expliciet worden ingegaan op de sturingsfactoren. 
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B. Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 

Dit hoofdstuk geeft de financiële uitgangspunten.  

 

Als algemeen uitgangspunt voor de begroting 2020 zal worden uitgegaan van: 

- de primitieve begroting 2019, jaarschijf 2020-2022 

- de begrotingswijzigingen 2018 voor zover deze betrekking hebben op de jaarschijven 2019-2023 

    

1. Indexatie op de loonkosten vanaf 2020 

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. Hier is een percentage van 4% gehanteerd lopende de 

onderhandelingen. Dit percentage wordt begin volgend 2019 exact berekend. De indexatie is berekend over de 

bestaande loonkosten plus de loonkosten van de eerste groep VRIS (punt 3). 

  2020 2021 2022 2023 

Financieel effect op de bijdrage 905.361 902.383 902.383 902.383 

NB. Werkelijke bedragen kunnen nog afwijken. 

     

2. Indexatie op de prijzen vanaf 2020 

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

begrotingen 2019 (t-1) van gemeenten is opgenomen. In 2019 is in Leiden en Leiderdorp geïndexeerd met 1,4%, 

in Oegstgeest en Zoeterwoude is 0,0% gehanteerd. Dit levert een gewogen gemiddelde op van 1,23%. De 

weging is hierbij gedaan met de algemene verdeelsleutel 2018. De 1,23% is vermenigvuldigd met het totaal van 

materiële lasten en kapitaallasten. De indexatie is berekend over de bestaande budgetten plus de materiële 

lasten en kapitaallasten van de eerste groep VRIS (punt 3). 

  2020 2021 2022 2023 

Financieel effect op de bijdrage 162.761 146.456 121.285 121.034 

 

3. Eerste groep transitie VRIS 

De financiële consequenties van het overgaan van de eerste groep naar SP71 zal in de primitieve begroting 

2020 opgenomen worden. Op dit moment zijn de bedragen nog niet bekend, vandaar de pm opgave. De tweede- 

en derde groep kunnen niet in de primitieve begroting opgenomen worden en zullen na separate besluitvorming 

met begrotingswijzigingen worden verwerkt.  

 2020 2021 2022 2023 

Generieke kosten 2.065.670 2.065.670 2.065.670 2.065.670 

Transitie en organisatieontwikkelkosten      74.448    

Financieel effect op de bijdrage 2.140.118 2.065.670 2.065.670 2.065.670 

 

4. Meerwerk ICT-middelen 2018 

De in de begroting opgenomen bijdrage voor ICT-middelen is gebaseerd op de hoeveelheid aan hard- en 

software per begin 2018. Op het moment dat er meer hard- en software wordt aangeschaft wordt dit voor het 

lopende jaar als meerwerk in rekening gebracht bij de gemeenten. Aangezien het hier veelal meerjarige kosten 

betreft wordt het meerjarig effect opgenomen in de begroting.  

In de kadernota 2019 was deze post niet opgenomen. Dit heeft erin geresulteerd dat deze post in het najaar via 

begrotingswijziging 3-2018 alsnog voor zienswijze aan de raden is aangeboden. Om een extra zienswijze te 

voorkomen wordt deze post nu direct in de primitieve begroting opgenomen. Het bedrag van deze post is pas 

aan bij het opstellen van de jaarrekening definitief. Voor nu is een goede schatting opgenomen.  

 2020 2021 2022 2023 

Financieel effect op de bijdrage 248.399 248.399 248.399 248.399 
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5. Overhevelen meerwerk naar regulier  

Om het aantal administratieve handelingen te verminderen wordt gekeken naar vermindering van de onderlinge 

facturatiestroom. Structurele zaken worden in de reguliere bijdrage opgenomen wat resulteert in een lagere 

administratieve last voor alle partijen. Hierbij valt te denken aan de kosten voor bedrijfsartsen, maatschappelijk 

werk en arbeidsdeskundigen of doorbelastingen van de bezwaarcommissie. 

Volgend uit deze gedachte kunnen onderlinge verrekeningen met geringe materialiteit heroverwogen worden. Dit 

is niet het instellen van een harde ondergrens maar om bewust te zijn dat iedere verrekening handling in 

betreffende organisaties vergt waardoor het totaal resultaat nihil of negatief kan zijn en het op het geheel 

waarschijnlijk zal salderen. Daarnaast kan aanpassing in het moment van facturatie voor vermindering van 

werkdruk zorgen. Als bij het afsluiten van de DVO de kosten voor betreffend jaar in beeld zijn kan facturatie direct 

uitgevoerd worden. Dit geeft een betere prognose, minder druk richting de jaarafsluiting en vollediger facturatie. 

Financieel effect van dit voornemen is nihil, wel zouden er kleine mutaties of herverdeeleffecten op kunnen 

treden. De over te hevelen bedragen worden vooraf afgestemd met de financieel adviseurs/controllers van de 

gemeenten. 

 

  2020 2021 2022 2023 

Financieel effect op de bijdrage 0 0 0 0 

NB. Werkelijke bedragen kunnen nog afwijken. 
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C. Financiële overzichten per gemeente 

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

gebracht. In hoofdstuk B zijn de bedragen inhoudelijk toegelicht, hier is ook aangegeven of de bedragen al 

definitief zijn of nog een inschatting betreffen. 

 

Leiden 2020 2021 2022 2023 

Huidige bijdrage gemeente Leiden € 24.640.380 € 23.679.966 € 22.905.013 € 22.889.322 

1.   Indexatie op de loonkosten vanaf 2020   € 695.136 € 692.850 € 692.850 € 692.850 

2.   Indexatie op de prijzen vanaf 2020 € 124.968 € 112.449 € 93.123 € 92.930 

3.   Eerste groep transitie VRIS € 1.633.914 € 1.576.745 € 1.576.745 € 1.576.745 

4.   Meerwerk ICT-middelen 2018 € 187.442 € 187.442 € 187.442 € 187.442 

5.   Overhevelen meerwerk naar regulier € 0 € 0 € 0 € 0 

Nieuwe bijdrage gemeente Leiden € 27.281.840 € 26.249.452 € 25.455.173 € 25.439.289 

          

Leiderdorp 2020 2021 2022 2023 

Huidige bijdrage gemeente Leiderdorp € 3.460.979 € 3.326.111 € 3.217.287 € 3.215.084 

1.   Indexatie op de loonkosten vanaf 2020 € 97.598 € 97.277 € 97.277 € 97.277 

2.   Indexatie op de prijzen vanaf 2020 € 17.546 € 15.788 € 13.075 € 13.047 

3.   Eerste groep transitie VRIS € 231.654 € 223.626 € 223.626 € 223.626 

4.   Meerwerk ICT-middelen 2018 € 13.290 € 13.290 € 13.290 € 13.290 

5.   Overhevelen meerwerk naar regulier € 0 € 0 € 0 € 0 

Nieuwe bijdrage gemeente Leiderdorp € 3.821.067 € 3.676.092 € 3.564.554 € 3.562.324 

     
Oegstgeest 2020 2021 2022 2023 

Huidige bijdrage gemeente Oegstgeest € 2.826.279 € 2.716.890 € 2.628.623 € 2.626.836 

1.   Indexatie op de loonkosten vanaf 2020 € 79.219 € 78.959 € 78.959 € 78.959 

2.   Indexatie op de prijzen vanaf 2020 € 14.242 € 12.815 € 10.612 € 10.590 

3.   Eerste groep transitie VRIS € 209.667 € 203.156 € 203.156 € 203.156 

4.   Meerwerk ICT-middelen 2018 € 18.655 € 18.655 € 18.655 € 18.655 

5.   Overhevelen meerwerk naar regulier € 0 € 0 € 0 € 0 

Nieuwe bijdrage gemeente Oegstgeest € 3.148.062 € 3.030.474 € 2.940.005 € 2.938.196 

          

Zoeterwoude 2020 2021 2022 2023 

Huidige bijdrage gemeente Zoeterwoude € 1.192.469 € 1.146.429 € 1.109.277 € 1.108.525 

1.   Indexatie op de loonkosten vanaf 2020 € 33.408 € 33.298 € 33.298 € 33.298 

2.   Indexatie op de prijzen vanaf 2020 € 6.006 € 5.404 € 4.475 € 4.466 

3.   Eerste groep transitie VRIS € 64.883 € 62.143 € 62.143 € 62.143 

4.   Meerwerk ICT-middelen 2018 € 29.012 € 29.012 € 29.012 € 29.012 

5.   Overhevelen meerwerk naar regulier € 0 € 0 € 0 € 0 

Nieuwe bijdrage gemeente Zoeterwoude € 1.325.778 € 1.276.286 € 1.238.205 € 1.237.444 

NB Definitieve bedragen kunnen nog afwijken. 
    

 


