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Vraag 1) p.6 Financiën: “In 2022 zal verkend worden of er regionaal animo is om een gezamenlijke 
aanbesteding  voor een accountant te overwegen.”
Vraag: is dit niet (veel) te laat om deze animo te polsen (en eventueel te voeden)?

Antwoord: 
Het doel is voor het einde van 2022 alle organisaties succesvol ondersteund te hebben in een 
aanbestedingstraject voor de accountantsdiensten. Onderdeel van de voorbereiding op de aanbesteding, 
is het beantwoorden van de vraag of het regionaal wenselijk wordt geacht te werken met een accountant 
voor de regio, of met accountants per organisatie. Het antwoord bepaalt op welke wijze de aanbesteding 
in de markt wordt gezet. Voor de organisatie Leiden en de organisatie Servicepunt71 is ook het 
samenwerkingsmodel van invloed op de aanbesteding. Besluitvorming hierover wordt in de 2e helft van 
2021 verwacht. Om het gesprek over een al dan niet gezamenlijke aanbesteding, goed en efficiënt te 
faciliteren, is het wenselijk de uitkomst van het samenwerkingsmodel nog even af te wachten.

NB De eerste te controleren jaarrekening onder het nieuwe contract is die voor het jaar 2023.  Een 
accountant start met de werkzaamheden t.b.v. het nieuwe contract medio 2023 met een piekbelasting in 
de eerste helft van 2024. 

Vraag 2) p.14 Overhead: “Dit is onder andere gebleken uit de gestarte trajecten doorontwikkeling Staf, de 
accountteams en In control. Met de gemeenten is afgesproken dat we nu niet investeren in een 
structurele oplossing.”
Vraag: staat hier nu dat er eigenlijk pleisters geplakt worden en niet naar een structurele problemen 
worden opgelost? Zo nee, wat dan wel?

Antwoord: 
De wijze waarop de doorontwikkeling van de interne bedrijfsvoering vorm gaat krijgen, is afhankelijk van 
de uitkomst van de gesprekken en besluitvorming over het nieuw samenwerkingsmodel, die in de tweede 
helft van dit jaar wordt verwacht. Het klopt dus dat tot die tijd de bestaande werkwijzen gehandhaafd 
blijven, en nieuwe werkzaamheden pas worden opgepakt als ook de deelnemers vinden dat deze moeten 
worden uitgevoerd. 

Vraag 3) p. 15. Algemene Dekkingsmiddelen: “Ook de inkomsten uit het contract met Holland Rijnland 
vallen onder de algemene dekkingsmiddelen.”
Vraag: Hoe wordt dit afgerekend of: wie betaalt dit?
Optie 1: Wordt dit aan Holland Rijnland in rekening gebracht en via de begroting van HR aan de 
deelnemende gemeenten in HR doorberekend;
Optie 2: Wordt dit in de begroting van SP71 aan de deelnemende gemeenten in SP71 doorberekend;
Optie 3: Anders? Graag toelichting.



Antwoord:
Servicepunt71 doet al een aantal jaren de bedrijfsvoering voor Holland Rijnland, op vergelijkbare wijze als 
voor de deelnemers. De kosten hiervan worden conform de dienstverleningsovereenkomst (via Leiden) 
volledig bij Holland Rijnland in rekening gebracht. 
Uiteraard dragen de deelnemers in Holland Rijnland deze kosten naar rato. Dit is niets anders dan als de 
werkzaamheden door Holland Rijnland zelf uitgevoerd zouden worden. 

Vraag 4) p. 11. Risico’s (nr2, beheersmaatregel): “Onze arbeidsmarktstrategie en vitaliteitsprogramma 
worden geactualiseerd.”
Vraag: Wat houdt dit in en wat levert dit dan op?

Antwoord:
De regionale arbeidsmarktstrategie moet er voor zorgen dat de deelnemende gemeenten en 
Servicepunt71 als werkgever goed zichtbaar zijn voor werkzoekenden, en als een aantrekkelijke 
werkgever worden ervaren. Tegelijk zijn we er in de regio van doordrongen dat het van groot belang is 
dat onze huidige medewerkers tevreden zijn, zich kunnen ontwikkelen en gezond blijven. Met het 
vitaliteitsprogramma streven we ernaar om dit te realiseren.

Vraag 5) p. 12. Risico’s (nr6, beheersmaatregel): “Servicepunt71 bespreekt de prioritering en budgettair 
kader tijdig met de partners.”
Vraag: Wat wordt er verstaan onder “tijdig”(maximale duur)?

Antwoord:
Onder tijdig wordt verstaan ‘in een zo vroeg mogelijk stadium’. Dan kan nog gezamenlijk worden bepaald 
of, hoe, wanneer en tegen welke kosten een dergelijke noodzakelijk geachte innovatie kan worden 
gerealiseerd.

Vraag 6) p. 13. Risico’s (nr16, gebeurtenis): “b. Voor de jaarrekening 2020 krijgen we een afkeurende 
verklaring op het gebied van de rechtmatigheid door contracten voor van de gemeente Leiden 
overgenomen contracten voor applicaties en onze brokerconstructie voor het aangaan van contacten 
voor applicaties.”
Vraag: Had dit betrekking op oude contracten of spelen de effecten ook in de komende jaren nog door?

Antwoord:
De onrechtmatigheid heeft betrekking op zowel overgenomen contracten als op een aantal nieuwe 
contracten die onder de brokerconstructie zijn aangegaan. Voor die laatste contracten is de 
contractwaarde voor de volledige looptijd als fout aangemerkt, zodat deze de komende jaren niet meer 
als fout worden aangemerkt.
Er is sprake van een groot aantal verouderde en/of binnenkort aflopende contracten. Het volume aan 
opnieuw aan te besteden contracten is zodanig van omvang dat dit niet allemaal tegelijk kan. De 
daarvoor benodigde inzet is zowel bij Servicepunt71 als de gemeenten niet voor handen. Mede op advies 
van de accountant proberen wij het terugbrengen van de financiële onrechtmatigheid op een zodanige 
wijze uit te voeren dat de bedrijfsvoering niet teveel onder druk komt te staan. Hiervoor wordt een 
meerjarige vervangingskalender opgesteld. Dit kan betekenen dat zich ook de komende jaren nog 
onrechtmatigheden op dit vlak kunnen voordoen. Uiteraard doen we er binnen de mogelijkheden alles 
aan om deze onrechtmatigheden zoveel mogelijk te voorkomen.

Vraag 7) p. 21 Betrouwbaarheid: “Door drukte bij de staf is in 2020 noodgedwongen prioriteit gegeven 
aan de doorgang van de dienstverlening, met als gevolg dat de betrouwbaarheid niet is gemeten.”
Vraag: wat waren de resultaten in 2019 (zodat toch enige vergelijking kan worden verkregen)?

Antwoord:



Zie ook de Jaarstukken 2019, 2.2.3 Paragraaf Bedrijfsvoering.

Vraag 8) p.27 Verrekensystematiek: “De bijdragen van gemeenten zijn niet langer gebaseerd op de 
oorspronkelijke inbreng, maar op de werkelijke (verwachte) afname van dienstverlening. De 
overgekomen diensten in het kader van de reorganisatie VRIS zijn hierop nog een uitzondering. Conform 
de organisatieplannen zullen deze eerst nog op basis van historische inbreng worden verrekend.”
Vraag: wanneer wordt verwacht dat VRIS ook op basis van werkelijk (verwachte) afname wordt 
gebaseerd?

Antwoord:
Momenteel zijn we bezig om de Informatievoorzieningsorganisatie te stroomlijnen met de vanuit de 
deelnemers overgedragen medewerkers en middelen. We verwachten dat hier nog de nodige tijd mee 
gemoeid is, zoals gebruikelijk na een dergelijke omvangrijke reorganisatie en in een vakgebied 
waarbinnen de ontwikkelingen snel gaan. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we voor het begrotingsjaar 
2023 voorstellen zullen doen voor een nieuwe verrekensystematiek. 

Vraag 9) p. 37 Reserves.
Vraag: Waar is het resultaat van 2020 (k€1.857) gebleven?

Antwoord:
Het bestuur van Servicepunt71 heeft bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 besloten het resultaat 
van € 1.857.492 als volgt in te zetten:

 een aantal ultimo 2020 resterende incidentele budgetten voor een bedrag van € 318.500 over te 
hevelen naar 2021, om de werkzaamheden waarvoor de budgetten beschikbaar waren gesteld in 
2021 te kunnen afronden;

 een tweetal toevoegingen voor een bedrag van € 388.000 aan de reserve bedrijfsvoering 
Informatievoorziening, voor enerzijds het voordeel op de budgetten van de overgedragen 
applicaties in het kader van VRIS (er zijn nog onzekerheden of alle (periodieke) kosten al 
voldoende in beeld zijn, bv. meerjarige vooruitbetaalde licentiekosten) en een bedrag om de 
extra kosten van de door onder andere corona vertraagde uitrol van de nieuwe werkomgeving 
Kantoor71 te kunnen opvangen;

 een aantal resultaatbestemmingen van in totaal € 1.150.492. Hiervan is € 1.025.492 bestemd 
voor de met de gemeenten besproken knelpunten in de bedrijfsvoering en de doorontwikkeling- 
en verbetertrajecten van Servicepunt71.


