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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 26-05-2009 

Onderwerp: Shared Service Center Leidse 

Regio 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 

1. Het voor de jaren 2009 tot en met 2011 beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet van totaal  € 1.079.650,- ten behoeve van de oprichting en 
inrichting van het Shared Service Center Leidse Regio; 

2. Dit krediet wordt gedekt door uit de bij de verkoop van de aandelen NUON te creëren 
bestemmingsreserve NUON een aparte bestemmingsreserve SSC af te zonderen tot 
het bedrag van het aangevraagde krediet; 

3. Het college te verzoeken elke kwartaal de voortgangsrapportage, waarin ondermeer 
aandacht wordt besteed aan de bewaking van de in de Business Case+ genoemde van 
de risico’s, vanuit de projectorganisatie in de raad ter informatie voor te leggen. 

 
 

 

1 Inleiding 
Reeds enkele jaren zijn de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 

Zoeterwoude met elkaar in overleg om over te gaan tot samenwerking op het gebied van 

zogenaamde bedrijfsvoeringstaken. Uw raad is betrokken geweest bij deze voornemens. 

Dit heeft geleid tot het ondertekenen van het Convenant Shared Service Center Leidse 

Regio door de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 

Zoeterwoude op 10 juni 2008 [hierna: het convenant]. In het convenant zijn de 

doelstellingen voor de shared services opgenomen. Dit zijn: 

• Beperken van de huidige organisatorische kwetsbaarheid; 

• Kostenreductie door schaalvoordelen; 

• Verhogen van de kwaliteit van processen; 

• Verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; 

• Verhogen van de arbeidsproductiviteit; 

• Een bijdrage leveren aan de verbetering van de dienstverlening aan de 

burgers,bedrijven, instellingen. 
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In het convenant is eveneens de zogenaamde scope opgenomen waartoe zich het 

SSC zich in eerste instantie beperkt. Dit zijn de volgende (bedrijfsvoerings)taken van de 

gemeente: 

• Informatie- en communicatietechnologie (ICT); 

• Financiële administratie; 

• Personeel en organisatie; 

• Salarisadministratie; 

• Juridische dienstverlening; 

• Inkoop; 

• Facilitaire diensten; 

• Communicatie voor zover het de uitvoerende werkzaamheden betreft, en niet de 

      bestuurlijke advisering. 

  Het convenant kan worden aangemerkt als het startpunt voor de uitwerking van 

het bedrijfsplan voor het SSC. Gaandeweg het traject is gebleken dat een volledig 

bedrijfsplan voor het SSC nog niet aan u kan worden voorgelegd. Wel is er een Business 

Case+ opgesteld waarin een doorkijk wordt gegeven naar de haalbaarheid van een shared 

service center op het gebied van een aantal ondersteunende taken en processen van de 

deelnemende gemeenten. Door burgemeester en wethouders in de Business Case+ op 26 

mei 2009 vastgesteld, behoudens het advies van de Bijzondere Ondernemingsraad.  

  Ten behoeve van het verdere implementatie traject wordt van alle gemeenten 

een bijdrage gevraagd. Aan uw raad wordt gevraagd een bedrag van € 1.079.650,- 

beschikbaar te stellen. 

  Tenslotte is er, conform de toezegging van burgemeester en wethouders, een  

onderzoek gedaan naar de mogelijke juridische vormen voor het SSC Leidse Regio. Uit het 

onderzoek is gebleken dat een gemeenschappelijke regeling de meest geschikte juridische 

vorm voor de SSC Leidse Regio is.  

 

2 Beoogd effect 
Het oprichten van het Shared Service Center Leidse Regio. 
 

3 Argumenten 
3.1  Met de Business Case+ is er een nieuwe mijlpaal bereikt in het traject van de 

shared services in de Leidse regio. De Business Case+. De Business Case+ treft u als 
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bijlage 1 aan bij het raadsvoorstel. De Business Case+ behelst primair de voordelen 

van samenwerking en de financiële vertaling van deze voordelen. De Business Case+ 

geeft ook een aantal organisatorische randvoorwaarden en of kaders aan ten behoeve 

van de realisatie- of implementatie fase. 

  In de Business Case+ is aangegeven op welke functionele gebieden door de 

gemeenten in het SSC in ieder geval samen zal worden gewerkt. Dit is op de gebieden 

van personeel en organisatie, financiën, facilitair, ICT, inkoop en juridisch. Deze 

functionele gebieden waren ook al opgenomen in het convenant. Het 

dienstverleningsconcept van het SSC bestaat uit de volgende voorwaarden: 

• Hoge knip (alleen regievoering op het SSC blijft achter); 

• Bundeling van alle bedrijfsvoeringsaspecten; 

• Concentratie van kennis/specialisme/capaciteit; 

• Standaardisatie en synchronisatie in processen en systemen; 

• Professioneler aanbesteden; 

• Organiseren front-office voor alle bedrijfsvoeringsprocessen; 

• Eén platform, op termijn, voor bedrijfs- en vakapplicaties.   

De taak van communicatie is vooralsnog buiten het SSC gehouden. Op dit 

gebied worden nadere, niet vrijblijvende, afspraken gemaakt, die periodiek worden 

geëvalueerd. De samenwerkingsafspraken liggen in de lijn van de doelstellingen die in 

het convenant zijn gesteld. 

Voor de juridische taken geldt dat de taken die worden uitgevoerd bij de 

vakafdelingen van de gemeenten Leiden en Zoeterwoude vooralsnog niet overgaan 

naar het SSC. Wel zijn er afspraken gemaakt dat deze taken in de nabije toekomst ook 

over zullen gaan naar het SSC. 

Van belang in het samenwerkingsconcept is dat er continu wordt gestreefd naar 

verbetering van de dienstverlening door het SSC tegen een zo gunstig mogelijke prijs.  

Een belangrijk element voor de oprichting van het SSC is kostenreductie die kan 

worden behaald door schaalvoordelen. In de Business Case+ is per functioneel gebied 

aangegeven. De meest in het oog springende kostenreductie wordt volgens de 

Business Case+ behaald op het gebied van inkoop. Vanaf 2014 zou er een structurele 

besparing kunnen worden bereikt, met het volledige takenpakket SSC, oplopend tot      

€ 4,5 miljoen. Het is momenteel nog niet mogelijk om het voordeel per gemeente te 

berekenen. Dit komt doordat er nog geen producten-diensten catalogus is opgesteld die 
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is voorzien van tarieven en dat tevens het volume van de afname van de gemeenten 

nog niet in beeld is.  

In de eerste drie jaar van het SSC zullen er transitiekosten zijn die verband 

houden met de implementatie van het SSC en kosten die verband houden met de 

bedrijfsvoering van het SSC. Deze kosten zijn begroot op € 7.150.000 waarvan 

Leiderdorp € 1.079.650,- zal moeten bijdragen. De kosten zijn verdeeld op basis van het 

inwonersaantal op 1 januari 2009. De frictiekosten maken geen onderdeel uit van de 

Business Case+. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan  personele kosten door 

de knip in de taken en de plaatsingsprocedure en de kosten van het sociaal plan. 

 

 Toelichting transitiekosten 
De komende maanden werkt de projectgroep verder aan de voorbereiding op de 

implementatie van het SSC Leidse Regio. De concrete producten die naar verwachting 

in oktober 2009 worden opgeleverd zijn: 

• Bedrijfsplan SSC Leidse Regio (aanvullend op de BC+) 

• Implementatieplan op hoofdlijnen SSC Leidse Regio 

• Gemeenschappelijke Regeling SSC Leidse Regio 

De Gemeenschappelijke Regeling zal voor toestemming door het college aan de 

raad worden aangeboden. Het implementatieplan omvat naast de fasering van de over 

te dragen service-eenheden aan het SSC Leidse Regio ook een detailbegroting voor de 

in het raadsvoorstel genoemde transitiekosten.  De opbouw van de transitiekosten zoals 

in de Business Case+ weergegeven bestaat uit de volgende belangrijke posten: 
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Transitiekosten bedrijfsvoering 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal
Inkoop (geen incidentele kosten)
P&O
- procesherontwerp (35 processen) 160           160           320           
- digital iseren dossiers 125           125           250           
- ti jdeli jke extra capaciteit Berenschot norm (§ 6.4.1) 169           973           682           229           2.053        
- opleidingen 250           147           397           
Facil i tair opleidingen 20              20              40              
Financiën
- ontwikkelen DVO, SLA, aanbesteding (resp. 2,4 fte en 7,2 fte) 312           936           1.248        
- opleiding medewerkers en gebruikersorganisatie 200           200           
- ti jdeli jke extra capaciteit (2012 conversie systeem) 100           100           312           512           
- onvoorzien 31              21              30              31              113           

Totaal per taakveld 672           2.565        1.304        592           -            5.133        

Algemeen (projectleiding) 125           250           -            375           
Algemeen (deelprojectleiding) 240           480           480           1.200        
Extra ti jdel i jk capaciteit inrichting SSC 216           166           -            382           
Huisvesting (verhuizing) 60              60              
Totaal projectmanagement 581           896           540           -            -            2.017        
Totaal generaal 1.253        3.461        1.844        592           -            7.150         
 

De feitelijke implementatie van het SSC Leidse Regio zal gefaseerd 

plaatsvinden. Uiterlijk 31 december 2010 zal de laatste service-eenheid vanuit de 

gemeenten worden overgedragen aan het SSC Leidse Regio. Naar verwachting zal 

worden aangevangen met het overdragen van de service-eenheid inkoop en ICT. Eind 

2010 zal naar verwachting de service-eenheden financiën en p&o worden 

overgedragen gezien de complexiteit van deze service-eenheden. 

Het proces kent een aantal risico’s die in de Business Case+ zijn benoemd. Het 

monitoren van deze risico’s zal op twee wijzen plaatsvinden. Ten eerste zal vanuit de 

bedrijfsvoering van het nieuwe SSC Leidse Regio door de directeur kwartiermaker de 

kwaliteit van de dienstverlening van de overgedragen service-eenheden worden 

bewaakt. Ten tweede zal vanuit de projectorganisatie de projectrisico’s in de feitelijke 

overdracht worden bewaakt en waar nodig zullen maatregelen worden genomen om te 

voorkomen dat deze risico’s zich voordoen.  

In de projectorganisatie wordt het bewaken van de voortgang en de risico’s 

integraal opgenomen. Over deze voortgang en bewaking wordt door de 

projectorganisatie periodiek gerapporteerd aan de ambtelijke en bestuurlijke 

opdrachtgevers. In het projectplan voor de komende fase (realisatiefase van het project 

SSC Leidse Regio) is opgenomen dat elk kwartaal door de projectorganisatie hierover 

schriftelijke terugkoppeling plaatsvindt. Wij stellen voor deze schriftelijke terugkoppeling 
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ter informatie telkenmale voor te leggen aan de betrokken gemeenteraden van de 

gemeenten. 

 

 Onderzoek Rechtsvorm Shared Service Center Leidse Regio 
   Conform de toezegging van burgemeester en wethouders is er een onderzoek 

gedaan naar de mogelijke juridische vormen van het samenwerkingsverband. Dit 

onderzoek treft u als bijlage 2 aan bij het raadsvoorstel. In het convenant is opgenomen 

dat een samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de 

gewenste vorm voor het SSC zou zijn. De gemeenschappelijke regeling wordt 

aangegaan door de colleges en het algemeen bestuur zal bestaan uit collegeleden van 

de deelnemende gemeenten. Ten behoeve van een goede afweging is een onderzoek 

gedaan naar de andere mogelijke rechtsvormen zoals een naamloze vennootschap, 

een federatiegemeente, een SETA (samen en toch apart). De publiekrechtelijke 

rechtsvorm van een gemeenschappelijke regeling wordt echter gezien als de meest 

geschikte vorm voor het SSC Leidse Regio. Een gemeenschappelijke regeling voldoet 

aan de wens van democratische legitimatie, het in dienst kunnen nemen van personeel, 

de mogelijkheid van een slagvaardige managementstructuur enz. De keuze voor een 

gemeenschappelijke regeling is verder ingegeven door de verwevenheid van de 

activiteiten met het primaire proces van de gemeente.  

De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt op grond van artikel 25 van de wet 

de mogelijkheid tot het instellen van een bestuurscommissie. Door het instellen van een 

bestuurscommissie wordt de mogelijkheid geboden om de gemeentesecretarissen een 

rol te geven in de aansturing van het SSC. Een aantal taken die op grond van de wet 

zijn toebedeeld aan het algemeen of dagelijks bestuur kunnen worden overgedragen 

aan de bestuurscommissie. Het overdragen van een aantal taken doet ook meer recht 

aan de rol en taakinhoud van de gemeentesecretaris bij de gemeenten. De mogelijkheid 

van het instellen van een bestuurscommissie wordt nog nader uitgewerkt. 

De feitelijke uitwerking van de gemeenschappelijke regeling zal in de 

realisatiefase van het SSC plaatsvinden. De gemeenschappelijke regeling wordt, zoals 

al eerder aangegeven, door de colleges getroffen. Deze dient dan nog wel ter 

goedkeuring aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. 

Het treffen van een gemeenschappelijke regeling als rechtsvorm voor het SSC 

Leidse Regio heeft de voorkeur van de deelnemende gemeenten als ook die van 

burgemeester en wethouders van Leiderdorp. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In de Business Case+ is een risicoparagraaf opgenomen. Hieronder worden er voor 

Leiderdorp nog een aantal specifieke risico’s genoemd: 

• De kosten van het sociaal plan zijn niet meegenomen in de Business Case+. 

Deze komen voor rekening van de gemeente zelf. Er is dus (vooralsnog) geen 

rekening gehouden met frictiekosten. Met het huidige personeelsbeleid wordt 

echter al geanticipeerd op de mogelijke ontwikkelingen. Vacatures waarvan nu al 

bekend is waarvan de functie bij een SSC komen te vervallen worden of tijdelijk 

ingevuld of er wordt hierop ingehuurd. 

• Kosten communicatie:In de businesscase zijn geen kosten opgenomen voor 

communicatie, huisstijl etc. 

Dit project wordt binnen de ‘netwerkorganisatie’ Communicatie als project 

opgepakt.  

• Kosten huisvesting: 
In de businesscase zijn geen kosten opgenomen voor eventuele aanpassingen van 

huisvesting etc. Deze aanpassingen zijn een mogelijke kostendriver. 

De huisvesting zal naar alle waarschijnlijkheid binnen de huidige gebouwen van een 

van vier gemeente plaatsvinden om de huisvestingskosten zo laag mogelijk te 

houden. We mogen er vanuit gaan dat er in ieder geval op het gebied van arbo geen 

aanpassingen noodzakelijk zijn.  

• Inkoopbudgetten zijn centraal. Potentieel voordeel moeilijk meetbaar. 
-De inkoopbudgetten blijven bij de gemeenten liggen. Het voordeel op de inkopen 

wordt nu wel als voordeel m.b.t. het SSC ingeboekt. Dit voordeel zal dus nimmer tot 

uitdrukking kunnen komen in een zo grote daling in de bijdrage in het SSC.  

-Het inkoopvoordeel is gebaseerd op ervaringscijfers en laag ingeschat. Het 

voordeel is echter slecht meetbaar omdat het nooit duidelijk zal worden of de 

achterblijvende organisatie niet hetzelfde voordeel had kunnen behalen bij goed 

onderhandelen. 

-Het inkoopvoordeel kan alleen ontstaan indien de geraamde budgetten bij de 

achterblijvende gemeenten realistisch op basis van de oude inkoopsystematiek zijn 

gemaakt. Hoe vaak komt het niet voor dat een budget te laag blijkt te zijn. Op dat 

moment haal je dus geen voordeel, maar minder nadeel. 

• Potentieel voordeel reeds in begroting verwerkt. 
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In de leiderdorpse begroting is het volgende voordeel al ingeboekt. 2010 € 100.000; 

2011 € 300.000; vanaf 2012 € 400.000 Dit tegenover de transitiekosten gezet levert 

in ieder geval een behoorlijk nadeel op voor de eerste jaren. Er is op dit moment dus 

geen dekking voor deze kosten.  

• Hantering prijspeil 
Alle kosten betreffen prijspeil 2009, de startdatum is 2011, de prijzen zullen dus 

minimaal 2 jaar geïndexeerd moeten worden. 

• Produkten SSC vs lijn: 
In het stuk wordt uitgebreid ingegaan op de P&C producten van het SSC zelf. De 

P&C producten die het SSC zal opleveren met betrekking tot de achterblijvende 

organisaties zijn mogelijk echter veel omvangrijker 

 

Risico’s: 

• De uitgangspunten transparante rekentarieven en iedere gemeente gaat erop 

vooruit kunnen met elkaar in tegenspraak zijn. Om dit op te vangen wordt rekening 

gehouden met een extra post hiervoor. Vraag is wel hoe dit zich naar de toekomst 

uit. Hoe lang gaat men terug kijken naar het verleden en wanneer gaat men 

uitsluitend op transparante rekentarieven over. 

• Naast de transitiekosten is er ook nog sprake van frictiekosten voor de 

achterblijvende organisatie. Deze zijn niet ingeschat, maar kunnen heel hoog zijn. 

Als we zien wat de frictiekosten bedroegen m.b.t. de samenwerking  van de sociale 

diensten mag dit niet met PM worden afgedaan. Financiën denkt hierbij aan een 

bedrag van € 500.000, separaat zal hier nog besluitvorming over moeten plaats 

vinden. Eventueel is samenhang met frictiekosten ten gevolge van de 

regionalisering van de brandweer en het vormen van de NV BOR. 

• De kosten neutraliteit, inclusief slecht meetbaar inkoopvoordeel, is in 2012 kosten 

neutraal indien gestart wordt in 2011. Het risico van vertraging is niet meegenomen. 

• Leiderdorp houdt bij de nieuwbouw al rekening met het SSC in het te bouwen 

vloeroppervlak. De andere gemeenten kunnen dit niet. Het risico bestaat dat 

Leiderdorp moet mee betalen aan de leegstaande ruimten in andere gemeenten. 

• Het voordeel op de inkoopfunctie wordt voor een deel teniet gedaan doordat binnen 

Leiderdorp de inkoopfunctie sterk verspreid ligt en dit waarschijnlijk niet tot 

formatievermindering zal leiden. Een aantal inkooptaken blijven bij de gemeente. Er 
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dient wel een inventarisatie te komen van hoe de taken nu verspreid liggen in de 

organisatie. 

• De deelprojectgroep financiën heeft aangegeven dat live gaan per 1-1-2012 

ambitieus is. In de businesscase is nu opgenomen dat het financieel pakket uiterlijk 

1-1-2012 live gaat. Dit sluit dus niet geheel bij elkaar aan.  

• Er is nog onduidelijkheid over de huisvesting. Het niet kiezen voor het Tweelinghuis 

in Leiden brengt veel extra kosten met zich mee. Het uithuizen van de huidige 

bewoners van het Tweelinghuis is in ieder geval nog niet meegenomen. 

• De adviestaken kunnen deels uitgevoerd worden op locatie. Zoals het voorstel er nu 

uitziet betekent dit dat de adviseurs op een centrale locatie gestationeerd zijn en 

voor overleg met de klant (= manager/coördinator) op locatie aanwezig zullen zijn. 

Dit overleg zal periodiek en planmatig worden ingevuld. Dit moet binnen de 

prijsstelling tot uitdrukking komen. 

• Er wordt uitgegaan van een full service model, er kan rekening gehouden worden 

met Couleur Locale. Echter, wel tegen hogere (maatwerk)kosten! Belangrijk is dus 

om vragen helder te formuleren en tijdig aan te geven, zodat zaken opgenomen 

kunnen worden in DVO’s. In het implementatietraject wordt het opdrachtgeverschap 

uitgewerkt. 

• Door de bundeling van gelijksoortige taken (wat P&O betreft) zijn minder adviseurs 

en meer administratieve medewerkers mogelijk. Dit gegeven hangt nauw samen 

met de mate van integraal management. Een voorbeeld van een consequentie van 

integraal management is dat ingewikkelde persoonlijke vragen van medewerkers, 

via de leidinggevende lopen. (Alle eenvoudige op informatie gebaseerde vragen 

over (bv regelgeving, salarisstrook) kunnen beantwoord worden via de servicedesk 

of uitgebreide intranetsite). 

• Het SSC begint zonder oude casuïstiek en neemt geen discussiedossiers over. Er 

zullen afspraken gemaakt moeten worden, als er toch dossiers zijn waar nog zaken 

mee spelen. In de achterblijvende organisatie is namelijk geen kennis aanwezig om 

dit op te lossen. Naar verwachting zal dit tot meerkosten leiden. 

• De gangbare P&O werkprocessen zijn gecontroleerd op uitvoerbaarheid, actueel en 

beschreven. Ofwel de basis op orde, is dit haalbaar binnen de gestelde tijd? Moet 

hiervoor extra geld gereserveerd worden? 

• De strategische beleids- en adviesfunctie van de gemeenten op het gebied van 

P&O inclusief de adviesfunctie ten aanzien van medezeggenschap, ondersteunende 
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taken voor OR/GO en PV worden niet opgenomen in het SSC; de desbetreffende 

gemeenten dragen zorg voor het effectief borgen en plaatsen van deze functies 

binnen de eigen gemeente. In het implementatietraject wordt dit verder uitgewerkt 

• Kennis van eerder opgerichte SSC’s leert dat er in het begin een hoog 

ziekteverzuim en/of verloop kan optreden. Het is verstandig om hier rekening mee te 

houden. Een van de consequenties kan zijn dat de kennis van de Leiderdorpse 

organisatie verloren gaat. Er moeten afspraken worden gemaakt over het borgen 

van deze kennis. 

• Juridisch risico: De vertegenwoordiging in bezwaarprocedures blijft bij de 

gemeenten. Dit is bij Leiderdorp momenteel anders geregeld. Het cluster JZ 

verzorgt het voeren van verweer bij de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften. Dit 

vanwege de gewenste juridische kwaliteit bij het voeren van verweer. In de 

toekomst moet derhalve worden ingezet op scholing van medewerkers van de 

vakafdelingen die zelf verweer gaan voeren in bezwaar- en beroepsprocedures. 

 

5 Milieu 
n.v.t. 
 
 

6 Kosten, baten en dekking 

Een voorbereidingskrediet van € 1.079.650,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de 

oprichting en inrichting van het Shared Service Center Leidse Regio, dekkiing te regelen 

bij een volgende begrotingswijziging. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

Bijlage 1: Business Case+ 
Bijlage 2: Onderzoek Rechtsvorm Shared Service Center Leidse Regio, d.d. 31 maart 2009 
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