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Hierbij technische vervolgvragen van de VVD met betrekking tot de zienswijze op de concept begroting 
2022 SP71.

p.23, (3.1.1 Baten en lasten tabel): bij de Reserves Dienstverlening staat voor het jaar 2022 een negatieve 
toevoeging (-83)
Vraag: Dit lijkt een onttrekking, toch staat het als negatieve toevoeging. Wat is hier de oorzaak/reden 

van?

Antwoord:
Deze mutatie heeft betrekking op de reserve Egalisatie kapitaallasten. Voor het verloop op deze reserve 
worden alle mutaties als “storting” geboekt. Hierdoor is een negatieve storting dus mogelijk. 

p. 24, hier worden algemene ontwikkelingen van kosten weergegeven; met name indexeringen.

Vraag: Wat is de reden dat SP71 in de indexatie van materiele zaken (1.34% regulier en 2.5% voor 
informatievoorziening) en loonkosten (2%) afwijkt van de andere gemeenschappelijke 
regelingen die allen het advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke 
Regelingen (WFGR) volgen?

Antwoord:
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben afgesproken dat Servicepunt71 als 
bedrijfsvoering gemeenschappelijke regeling geen onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke 
regelingen die het advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen 
(WFGR) volgen.
Servicepunt71 indexeert de loonkosten op dezelfde wijze als de gemeenten, hanteert een gewogen 
gemiddelde van de materiële prijsindex van de gemeenten, en recentelijk heeft Servicepunt71 
toestemming gekregen om voor de materiële budgetten binnen Informatievoorziening een extra index te 
hanteren.

p. 36 (paragraaf 3.2.4)
Vraag: Ervan uitgaande dat deze bedragen als x€1.000 moeten worden gezien, klopt het dat we er dan 
jaarlijks voor k€90 aan dockingstations wordt uitgegeven? En vijfjaarlijks k€200 aan muizen en 
toetsenborden? Wat gebeurt er met deze materialen en over wat voor aantallen hebben we het hier 
eigenlijk?

Antwoord:



Er is gerekend met 2000 werkplekken in de Leidse regio.
Een Microsoft docking station kost circa € 200 per stuk, met € 90.000 kunnen er 450 worden aangeschaft. 
De dockingstations worden in 4 jaar afgeschreven.
Een toetsenbord met muis kost circa € 100 per set, met € 200.000 kunnen er 5-jaarlijks 2000 worden 
aangeschaft. De toetsenborden en muizen worden dus in 5 jaar afgeschreven. 
Met het opnemen van deze investeringen in het investeringsplan, is het mogelijk om de docking stations, 
toetsenborden en muizen volgens schema aan te schaffen. De feitelijke aanschaf is echter geen 
automatisme. Er zal steeds worden beoordeeld of vervanging noodzakelijk is. Als er minder vervangen 
hoeven te worden dan waar rekening mee is gehouden, dan zal een deel van de in de begroting te veel 
gereserveerde kapitaallasten te zijner tijd worden toegevoegd aan de reserve Egalisatie kapitaallasten.


