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Onderwerp: RVS Zienswijze bij 

Ontwerpbegroting 2021 

Servicepunt71 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02A9A189E7* 
Beslispunten 

- Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van Servicepunt71. 

 

1 SAMENVATTING  

Door het bestuur van Servciepunt71 zijn op 9 april 2020 de Ontwerpbegroting 2021 en de concept 
jaarstukken 2019 vastgesteld. De stukken zijn aan uw raad aangeboden zodat u conform het 
bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze kunt geven op de 
ontwerpbegroting. De jaarstukken 2019 zijn eveneens ter informatie aangeboden. 
 

2 Inleiding 

In de ontwerpbegroting zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de periode 2021 - 2024 
uitgewerkt. Dit zijn onder meer de loonindex op de kadernota, de omzetting van de flexibele schil 
inkoop naar vaste formatie , de overdracht van de applicatiebudgetten als gevolg van VRIS groep 2  
en de groei in ICT middelen. Daarnaast wordt in de ontwerpbegroting ook aangegeven dat een 
aantal mogelijke effecten op de begroting  van 2021 en verder nog niet geheel duidelijk zijn 
aangezien er nog een onderzoek loopt naar het sturingsmodel van Servicepunt71.  
 
Daarnaast is het de bedoeling dat VRIS groep 3 in 2021 overgaar naar Servicepunt71. Dit is de 
laatste groep in het VRIS traject en bestaat uit de medewerkers Documentaire 
Informatievoorziening (DIV). Dit is de laatste groep in het VRIS traject. Dit traject loopt nog en het 
financiële effect is derhalve nog niet geheel duidelijk gelijk aan de situatie die gold bij VRIS groep 2 
waarin u zienswijzen heeft gegeven op begrotingswijzigingen. In dit traject gaat het voornamelijk 
over personele budgetten en het effect voor Leiderdorp is het verschuiven van deze budgetten van 
personele kosten naar de bijdrage Servicepunt71.    
 

3 Beoogd effect 

Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. 
 

4 Argumenten 

Door Servicepunt71 wordt in de ontwerpbegroting 2021 geschetst dat haar dienstverlening onder 
druk is komen te staan. Hiervoor worden een 4-tal oorzaken benoemd: 
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• de toegenomen eisen / verwachtingen aan de bedrijfsvoering  als gevolg van steeds complexere 
en meerdimensionale maatschappelijke vraagstukken of autonome ontwikkelingen; 

• groei van de vraag vanuit de gemeenten; 
• het huidige besturingsmodel van de samenwerking doet onvoldoende recht toe aan de 

verschillen tussen de deelnemende gemeenten; 
• knelpunten in de financiële regels. 
 
Deze onderwerpen worden verder toegelicht in de ontwerpbegroting. Deze onderwerpen zijn voor 
het bestuur van Servicepunt71 een aanleiding geweest om het sturingsmodel onder de loep te 
nemen. De eventuele effecten hiervan zijn nog niet bekend en dus niet geheel verwerkt in de 
ontwerpbegroting. 
 
De ontwikkelingen die een effect hebben op de ontwerpbegroting 2021 die wel inzichtelijk zijn, zijn 
de volgende: 
 

 
 

De effecten sluiten aan bij de kadernota 2021 van de gemeente Leiderdorp. Ten aanzien van de 
flexibele schil inkoop kan nog worden aangevuld dat het hier gaat om het omzetten van een 
flexibele schil van inhuur en inzet van inkoop adviseurs naar een vaste formatie. Dit sluit meer aan 
bij de behoefte van de organisaties en op deze kosten is ook beter te sturen. 

 

Ten aanzien van de groei ICT middelen wordt nog opgemerkt dat hier nog geen rekening is 
gehouden met de extra ICT middelen dien zijn aangevraagd als gevolg van de Corona crisis. Dit zijn 
onder meer smartphones en mircrosoft Surfaces die zijn aangevraagd om het thuiswerken waar 
mogelijk te ondersteunen. 

 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geadviseerd wordt om in uw zienswijze op te nemen dat u op de hoogte wil worden gehouden van 
de ontwikkelingen  bij Servicepunt71 in 2020 die van invloed kunnen zijn op de voorliggende 
ontwerpbegroting. 
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6 Communicatie 

N.v.t. 
 

7 Financiën 

De totale bijdrage voor Leiderdorp ziet er als volgt uit: 
 

 
 
De totale bijdrage bestaat uit de reguliere bijdrage plus een aantal maat- en meerwerk-
componenten: 
 

 
 
Zoals hierboven als aangegeven is de sluit de gevraagde bijdrage aan bij de kadernota 2021 van de 
gemeente Leiderdorp. 
 

8 Evaluatie 

 
n.v.t. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 



Pagina 4 van 4 Versie 1 

Registratienr.: Z/20/099338/195055    Agendapunt  

 2020 raadsvoorstel   

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

- Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2021 Servicepunt71 
- Bijlage 2: Brief van bestuur Servicepunt71 
- Bijlage 3: Kadernota 2021 Servicepunt71 
- Bijlage 4: Jaarstukken 2019 Servicepunt71 en controleverklaring accountant 
- Bijlage 5: concept zienswijze  

 


