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Dank  voor de beantwoording van de technische vragen met betrekking tot Servicepunt71. 
Ik heb nog twee vervolgvragen:

a) Hebben de extra kosten voor VRIS ook geleid tot een even grote verlaging van de kosten voor 
    de gemeente Leiderdorp zelf? Is dat ook in de begroting zichtbaar?

Antwoord:
De extra kosten voor VRIS hebben ook geleid tot een (vrijwel) even grote verlaging van de kosten 
voor de gemeente Leiderdorp. In onderstaande tabel staan de verlaging van de verschillende 
budgetten in de begroting Leiderdorp tot bedrag van bijna € 1,5 miljoen.

Hoewel de taken van binnen naar buiten zijn overgeheveld zie je de verschuiving van het budget 
in de begroting niet zichtbaar terug. Deze kosten voor deze taken worden immers als ‘overhead’ 
aangemerkt en komen in zowel de oude als de nieuwe situatie in de begroting terug op het 
onderdeel A Overhead. Het voorgaande werkt voor de loonkosten op dezelfde manier. In 
programma 3 -Bestuur en Organisatie, onderdeel 3B Bedrijfsvoering zijn de loonkosten van de 
gehele organisatie opgenomen maar voor het deel dat toerekenbaar is aan de overhead zijn die 
kosten in de begroting toegerekend aan het onder A Overhead.

Kostenplaats J aarschijf J aarschijf J aarschijf J aarschijf J aarschijf

2020 2021 2022 2023 2024

KN2020-2023 1e groep VRIS Allround beleidsmedewerker 2 fte (10A) 5217020 Formatie ICT-beleid 191.384                      191.384                      191.384                      191.384                      191.384                      

VRIS Groep 2 overgang formatie 5217020 Formatie Applicatiebeheer 421.065                     408.766                    408.766,00 408.766,00 408.766,00

Interne wijziging VRIS-3 overgang formatie 5217131 Formatie DIV 325.239                    313.450,00 313.450,00 313.450,00

VRIS overgang materiële budgetten (1e Berap 2020) 6200261 Informatievoorziening 520.052                    539.888                    564.547,00 548.637,00 548.637,00

Totaal budgetverlaging als gevolg van VRIS 1.132.501         1.465.277        1.478.147,00 1.462.237,00 1.462.237,00

Omschrijving

b) Het lijkt alsof bedrijfsvoering in balans niet is opgenomen, terwijl daarvoor wel extra uitgaven 
    zijn gevraagd, voor 2021 en 2022. Klopt het dat dit niet is meegenomen? Wat is de reden 
    daarvan, omdat in informatieavond is aangegeven dat deel van de uitgaven hiervoor 
    structureel zullen zijn, en ook gebruikt zullen worden om de structurele bijdrage aan de 
    gemeente Leiden te betalen?

Antwoord:
Het gepresenteerde bedrag van € 5.588.K in het antwoord op de eerste vraag is gelijk aan de 
begroting 2021 na wijziging. Dat bedrag is inclusief het extra budget naar aanleiding van BiB van 



€ 399K. Op basis van dat gegeven en de toevoeging van VRIS van € 325K verwacht je wellicht in 
2021 een hogere toename van het totaalbudget. Dat wordt in het gegeven overzicht niet 
zichtbaar omdat er ook in 2020 een bedrag van € 261 incidenteel was opgenomen (zie ook de 2e 
Bestuursrapportage 2020). 


