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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 mei 2021 

     

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 

Servicepunt71 

 Aan de raad.  

 

    

*Z0359163700* 
Beslispunten 

- Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van Servicepunt71 

 

1 SAMENVATTING  

Door het bestuur van Servicepunt71 zijn op 14 april 2021 de Ontwerpbegroting 2022 en de 
concept jaarstukken 2020 vastgesteld. De ontwerpbegroting is aan ons college aangeboden met 
het verzoek deze aan uw raad aan te bieden zodat u conform het bepaalde in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen een zienswijze kan geven op de ontwerpbegroting. De jaarstukken 
2019 zijn ter informatie aangeboden. 
 

2 Inleiding 

In de ontwerpbegroting zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de periode 2022 - 2025 
uitgewerkt. Als gevolg van een groeiende en veranderende vraag en nieuwe ambities in de 
bedrijfsvoering is de dienstverlening van Servicepunt71 onder druk komen te staan. Dit is bij de 
begroting 2021 - 2024 ook al aangegeven en is in het afgelopen jaar verder geconcretiseerd. 
Servicepunt71 geeft in de ontwerpbegroting aan dat dit leidt tot twee grote opgaven. Dit zijn: 
1. het onderzoek naar een nieuw samenwerkingsmodel en  
2. de opgave ‘In control’. 

 
3 Beoogd effect 

Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. 
 

4 Argumenten 

1. Onderzoek naar een nieuw samenwerkingsmodel 
Het onderzoek naar een nieuw samenwerkingsmodel is in volle gang. Op basis van de huidige 
planning zullen de colleges van de deelnemende gemeenten in  juli een principebesluit nemen 
over de uitkomsten van het onderzoek naar het samenwerkingsmodel. De principe besluiten zullen 
na de zomer aan de verschillende raden worden voorgelegd voor een zienswijze. Hierna zal de 
definitieve besluitvorming plaatsvinden. 
 
2. de opgave 'In control'  
In nauw overleg met de gemeentelijke organisaties en het bestuur van Servicepunt71 zijn 
gezamenlijke prioriteiten gesteld en er is met name gekozen voor het oplossen van de 
belangrijkste knelpunten en noodzakelijke doorontwikkeling e.e.a. in afwachting van de 
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uitkomsten van het onderzoek naar het nieuwe samenwerkingsmodel. Dit heeft ertoe geleid dat in 
de ontwerpbegroting een aantal extra bijdragen voor de gemeenten voor de jaren 2022 en 2023 
zijn opgenomen. Deze extra bijdrage aan de gemeenten is in de tabel hieronder opgenomen onder  
'Knelpunten bedrijfsvoering, doorontwikkeling- en verbetertrajecten'. Daarnaast wordt er een 
aanzienlijke incidentele bijdrage gevaagd voor de noodzakelijke vervanging van het financieel 
systeem. 
 
Voor een nadere toelichting op de in de onderstaande tabel opgenomen bedragen wordt 
verwezen naar de in de bijlage opgenomen ontwerpbegroting. 

 
Ontwikkelingen Begroting 2022-2025         
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Indexatie op de loonkosten vanaf 2022 621 621 621 621 
Indexatie op de prijzen vanaf 2022 regulier 223 229 232 230 
Indexatie op de prijzen vanaf 2022 Informatievoorziening 117 120 120 120 
Knelpunten bedrijfsvoering, doorontwikkeling- en verbetertrajecten 925 193 193 193 
Inhuurdesk 311 311 311 311 
Contractmanagement WMO 208 208 208 208 
Groei ICT-middelen 2020 188 188 188 188 
Project vervanging financieel systeem 792 80 0 0 
Totaal ontwikkelingen Begroting 2022-2025 3.385 1.950 1.873 1.871 

 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In uw vergadering van 7 juli 2020 heeft u de nota “Naar een toekomstbestendige begroting” 
besproken en de maatregelen die daaruit voortvloeien vastgesteld. Eén van die maatregelen is om 
op de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt een beroep te doen om 
bezuinigingen te realiseren om zo de bijdragen van de gemeente te verlagen en dus bij te dragen 
aan sluitend meerjarenbeeld voor de gemeentelijke begroting. Aan de deelnemers van 
Servicepunt71 is ook een dergelijk verzoek gedaan. Dit is besproken in het bestuur. Gezien het 
huidige onderzoek naar het sturingsmodel is het niet het juiste moment om nu een bezuiniging 
door te voeren. Uw raad wordt wel geadviseerd om in de zienswijze op te nemen dat begrepen 
wordt dat het voor de komende begroting niet opportuun is om een bezuiniging op te nemen. 
Echter met de opmerking, dat uw raad in de toekomstige samenwerkingsconstructie ook een 
oproep zal doen om te kijken naar mogelijke bezuinigingen.    
 

6 Duurzaamheid  
n.v.t. 
 

7 Financiën 

De totale bijdrage voor Leiderdorp ziet er als volgt uit: 
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De totale bijdrage bestaat uit de reguliere bijdrage plus een aantal maat- en meerwerk-
componenten: 
 

 
 

De effecten van de ontwerpbegroting Servicepunt71 sluiten aan bij de kadernota 2022 van de 
gemeente Leiderdorp. 
 

8 Communicatie  

n.v.t. 
 

9 Evaluatie 

n.v.t. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 

1. Ontwerpbegroting 2022 Servicepunt71 
2. Brief van bestuur Servicepunt71 
3. Kaderbrief 2022 Servicepunt71 
4. Jaarstukken 2020 Servicepunt71 en controleverklaring accountant 
5. concept zienswijze  

 


