
Pagina 1 van 3 Versie  

Registratienr.: Z/19/085708/164854    Agendapunt  

 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 27 augustus 2019 

     

Onderwerp: Zienswijze ontwerp 

begrotingswijziging 3 

Organisatieplan Groep 2 Regionale 

informatievoorziening 

Servicepunt71 2020 t/m 2023 

 Aan de raad.  

 

   

*Z0231B6F35B* 
Beslispunten 

Als zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 3 met betrekking tot het Organisatieplan 
Groep 2 Regionale Informatievoorziening in te brengen, dat deze wordt gesteund door de raad 
van de gemeente Leiderdorp 
 

 

1 SAMENVATTING  

Ten behoeve van de verwerking van het financieel effect van het Organisatieplan VRIS Groep 2 in 
de begroting Servicepunt71 2020-2023 wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te 
geven. 
 

2 Inleiding 

Het organisatieplan voor VRIS groep 2 is vastgesteld door de colleges  in de Leidse Regio en het 
bestuur van Servicepunt71. In dit organisatieplan is ook het meerjarig financieel effect opgenomen 
hetgeen nog niet inzichtelijk was bij het opstellen van de begroting Servicepunt71 2020. Er dient 
derhalve een begrotingswijziging plaats te vinden. 
 

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. 
 
De kosten zijn voor Leiderdorp opgenomen in de ontwerpbegroting 2020 waarbij het dan 
voornamelijk  gaat om een verschuiving van de personele budgetten naar het budget bijdrage 
Servicepunt71. 
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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 als volgt uit: 
 

 
 

 De structurele bijdrage van Leiderdorp ad € 408.211 wordt bekostigd uit de personele budgetten die 
 zijn gekoppeld aan de formatie van de taken die overgaan naar Servicepunt71.  Daarnaast is er voor 
 2020 éénmalig een extra bijdrage van € 12.223 voor kosten verbonden aan de transitie, 
 organisatieontwikkeling (t.b.v. de start van nieuwe medewerkers in de nieuwe I-organisatie), 
 huisvesting en frictie. Deze laatste kosten komen ten laste van de reserve Informatiebeleidsplan.  

 
 

8 Evaluatie 

 - 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 
- RBS Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 2 Regionale 
informatievoorziening Servicepunt71 2020 t/m 2023 
- aanbiedingsbrief Servicepunt71 
- (concept) Uitgaande brief zienswijze aan bestuur Servicepunt71 


