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Geachte gemeenteraad, 

 

Op 27 oktober 2021 heeft het Bestuur de 2e Tertaalrapportage 2021 van Servicepunt71 vastgesteld (zie bijlage). Gelijk 

met het vaststellen van deze rapportage heeft het Bestuur ook de bijbehorende begrotingswijziging (2021-4) in ontwerp 

vastgesteld. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 22, lid 6 van de regeling GR 

Servicepunt71 leggen wij de wijzigingen met structureel effect op de bijdragen van de deelnemers aan u voor 

zienswijzen voor in de periode van 28 oktober 2021 tot en met 17 december 2021. Na ontvangst van de zienswijzen is 

in principe voorzien dat ons Bestuur op 23 december 2021 de voorgelegde wijzigingen uit de 2e Tertaalrapportage 2021 

van Servicepunt71 zal vaststellen. 

 

Ontwerpbegrotingswijziging 4: 

De wijzigingen in onderstaande ontwerp begrotingswijziging 4 worden in hoofdstuk 3.3 van de tertaalrapportage 

toegelicht en betreffen zaken waarover met de deelnemers vooraf afspraken zijn gemaakt, en waarvoor de deelnemers 

zo mogelijk en zo nodig in hun budgetcyclus al middelen gereserveerd hebben. Het opnemen in de begroting van 

Servicepunt71 heeft dus in hoge mate een technisch karakter. 

 

Het gaat om de volgende wijzigingen:  

(Bedragen * € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Bijstellen budgetten voor applicaties -71 -27 -27 -27 -27 

B. Vervanging auto's landmeters 0 0 0 -10 -10 

D.  Audio Visuele middelen -91 -73 -73 -73 -73 

Totaal wijzigingen -162 -100 -100 -110 -110 

 

Van deze wijzigingen is het effect op de bijdragen van de deelnemers als volgt: 

(Bedragen * € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 

Leiden -102 -53 -53 -63 -63 

Leiderdorp -19 -14 -14 -14 -14 

Oegstgeest -33 -28 -28 -28 -28 

Zoeterwoude -7 -6 -6 -6 -6 

Totaal wijzigingen -162 -100 -100 -110 -110 

 

Van: Bestuur Servicepunt71 

 

Aan: Gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

 

CC: Colleges van burgemeester en wethouders 

datum:  

kenmerk:  

onderwerp:  

 

28 oktober 2021 

 

Zienswijzen begrotingswijziging 2021-4  (2e tertaalrapportage 2021) 

contactpersoon: 

doorkiesnummer: 

 

F.A. Willems 

071-516 5941 
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In de tertaalrapportage zijn ook technische mutaties en mutaties met uitsluitend een effect op begrotingsjaar 2021 

opgenomen. Deze vallen niet onder dit verzoek om zienswijzen, het bestuur heeft deze mutaties reeds definitief 

vastgesteld. Voor de goede orde vermelden wij dat het voornamelijk gaat om het in de begroting van Servicepunt71 

opnemen van de meerwerkafspraken die door budgethouders van de deelnemers, en waarvoor zij dus budget hebben, 

met Servicpunt71 zijn gemaakt.  

 

Uw colleges zullen u voorzien van een toelichting op dit zienswijze verzoek en u informeren over de dekking hiervan. 

 

Hoogachtend, 

 

Bestuur van Servicepunt71 

Namens deze, 

 

  

 

Katinka R. Kensen, Secretaris a.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:  2e Tertaalrapportage 2021 Servicepunt71 


