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Geachte leden van de raad,

Door het bestuur van servicepuntTl- zijn op 12 april 2019 de ontwerpbegroting
2020 en de concept jaarstukken 2018 vastgesteld. De stukken zijn aan het college
ter ínformatie aangeboden en uw raad wordt conform het bepaalde in de wet
gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te
geven op de begroting. De jaarstukken zijn eveneens ter informatie aan uw raad
aangeboden.

ln de oplegbrief van het bestuur van ServicepuntTl worden de kernpunten van de
ontwerpbegroting 2020 aangehaald. De thema's die zijn opgenomen in de
ontwerpbegroting zijn voornamelijk thema's die al eerder zijn benoemd en verder
worden doorontwikkeld. Een aantal onderwerpen die mogelijk interessant zijn
worden hieronder nader toegelicht.

Ontwikkel ineen VRIS

De eerste medewerkers, Groep 1 in het VRls traject, gaan per l juli 2019 over naar
de organisatie servicepuntTl. Dit zijn de taken op hetgebied van strategie,
informatiemanagement, projectmanagement en informatiebeveiliging & privacy. De
budgetten die betrekking hebben op dit traject zijn nu voor het eerst opgenomen in
de ontwerpbegroting 2020. Voor Leiderdorp wordt deze bijdrage aan ServicepuntTl
voornamelijk bekostigd vanuit het formatieve budget van de taken en functies die
overgaan naar ServicepuntTl. en een deel uit het ICT budget. Het betreft hier dus
een verschuiving van de budgetten.

De bijdrage Groep 1 vRts gaat vanaf 202t omlaag. tn 2020 is er nog budget
opgenomen voor transitie- en organisatieontwikkelingskosten voor het VRIS traject.
Dít zijn kosten van tijdelijke aard en zijn vanaf 202L niet meer aan de orde.
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begroting 2020
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Ter aanvulling op bovenstaande. De medewerkers in Groep 2 (functioneel beheer,

applicatiebeheer, gegevensbeheer en gegevens management) en Groep 3

(informatiebeheer en archiefbeheer) staan op de planning om in 2020 over te gaan

naar ServicepuntTl. De betreffende budgetten zijn nog niet opgenomen in de

ontwerpbegroting aangezien de trajecten nog niet zijn afgerond.

Sturi ctoren
Door de raad van de gemeente Oegstgeest is in hun zienswijze op de

ontwerpbegroting 2019 aandacht gevraagd voor het inzichtelijk maken van de

keuzemogelijkheden tussen effectiviteit, efficiëntie en risico per programma en het

kunnen sturen daarop. Dit staat los van al eerder gerealiseerde efficiëntieslagen cq.

taakstellingen. Deze onderwerpen zijn ook interessant voor de andere deelnemers

en dus de gemeente Leiderdorp. ServicepuntTl heeft naar aanleiding van de

zienswijzen een aantal beïnvloedbare sturingsfactoren benoemd in de

ontwerpbegroting. Dit zijn:

L. Ketenbenadering
2. Versneld innoveren

3. Wet- en (lokale) regelgeving

4. Temporiseren van huidige opgaven

De sturingsfactoren worden ServicepuntTl overstijgend benaderd - ze betreffen de

hele keten van de bedrÍjfsvoering en dus ook de taken die binnen de gemeentelijke

organisaties worden uitgevoerd. De opbrengsten hiervan kunnen dus zowel vallen

binnen de eigen gemeentelijke begrotingen als op die van ServicepuntTL. De

uitwerking en nadere invulling van deze sturingsfactoren zullen in overleg met de

gemeentesecretarissen nader vorm krijgen.

H uisvesti ng ServicePu nt71

Uw raad van de gemeente Leiderdorp heeft in de zienswijze op de

ontwerpbegroting 2019 gepleit voor zelfstandig huisvesting voor ServicepuntTl.

Aanleiding hiervoor was de herhuisvesting van de verschillende diensten van de

gemeente Leiden. uw raad heeft aangegeven dat u het belangrijk vindt dat

ServicepuntTL als gemeenschappelijke regeling zelfstandig moet kunnen opereren,

zodat het belang van alle deelnemende gemeenten in gelijke mate kan worden

gediend. Bij het onderzoek naar de toekomstige (her)huisvesting van ServicepuntTl

is uw zienswijze uitdrukkelijk meegenomen. Uitkomst van dit onderzoek is dat

ServicepuntTl in het Tweelinghuis zal blijven. Het Tweelinghuis is alles overziend de

meest geschikte huisvesting. Hier zullen nog de nodige aanpassingen aan worden

gedaan om het gebouw volledig geschikt te maken.

Biidrage gemeente LeiderdorP

De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op de werkelijke (verwachte) afname

van de dienstverlening. De afname van de producten en diensten van ServicepuntTt

is stabiel. De bijdrage aan ServicepuntTl" wordt op een aantal thema's wel

verhoogd. Dit is, zoals hierboven aangegeven de bijdrage ten behoeve van VRIS.
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Daarnaast is er de jaarlijkse indexatie op de loonkosten en op de prijzen, deze
worden opgenomen in de kadernota 2020.

Het bestuurvan ServicepuntTL zalde concept begroting vaststellen in de
vergadering van 11 juli 2019. De zienswijze van de gemeenten zullen, waar nodig,
mee worden genomen bij de definitieve vaststelling.

Hoogachtend,

wethouders,

Driessen-J ansen
burgemeester
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Totale bijdrage
begroting 2020

3.375 3.792 3.646 3.s36 3.533

lndexatie op de

loonkosten vanaf
2020

94 92 92 92

lndexatie op de
prijzen vanaf 2O2O

18 17 15 15

Eerste groep

transitie VRIS

199 191 191 T9I

Meerwerk ICT

middelen
15 15 15 15

Meerkosten
accountant

5 5 5 5

secreta
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