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: Frictiekosten SSC 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

In de commissiebehandeling van het SSC-voorstel op 25 juni hebben wij u een notitie toegezegd over 
de te voorziene frictiekosten die verband houden met de oprichting van het SSC. 

Wij berichten u als volgt. 

De frictiekosten staan los van de aan u voorgelegde de besluitvorming over het SSC en het gevraagde 
voorbereidingskrediet. In het voorbereidingskrediet zijn de kosten opgenomen om het SSC te kunnen 
realiseren, deze kosten worden betiteld als transitiekosten. 

Frictiekosten zijn kosten die bij de deelnemende gemeente achterblijven als gevolg van de 
implementatie van het SSC. 
De frictiekosten bestaan uit de volgende componenten: 

• Personeel 
• Huisvesting 
• Afschrijving activa 

Hieronder beschouwen wij deze componenten nader. 

Personele fricties 
Wij verwachten dat al onze medewerkers die in aanmerking komen om over te gaan naar het SSC ook 
daadwerkelijk worden geplaatst. Wij baseren ons hierbij op het beeld dat in de uitwerking ontstaat over 
cultuur, gewenste competenties, kennis en ervaring. 
Wij verwachten dan ook niet dat er dusdanige personele fricties ontstaan dat wij hier een apart bedrag 
voor moeten begroten. Bij de berekening van de formatie is al rekening gehouden met achterblijvende 
formatie voor toezicht op uitvoering van de toekomstige dienstverleningovereenkomst. 
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Huisvesting 
Er ontstaan frictiekosten op de huisvesting indien er kantoorruimte leeg komt als gevolg van de 
verhuizing van medewerkers naar net SSC, en deze ruimte niet voor andere werkzaamheden kan 
worden gebruikt. 
In het kader van de nieuwbouw van net gemeentehuis hebben wij met de berekening van de benodigde 
m2 rekening gehouden met de uitplaatsing van medewerkers naar het SSC. 
Er ontstaat hooguit een planningsverschil tussen de daadwerkelijke start van het SSC (en dus de 
verhuizing van medewerkers) en de oplevering van het nieuwe gemeentehuis. De hiermee gepaard 
gaande kosten zijn naar alle waarschijnlijkheid te verwaarlozen. 

Afschrijving activa 
De ontwikkeling van het SSC zal ongetwijfeld leiden tot het vervroegd afboeken van een aantal activa, 
omdat deze in de nieuwe SSC-organisatie niet gebruikt kunnen worden. Op basis van het huidige 
inzicht zal het met name gaan om de resterende boekwaarden van een aantal ICT-investeringen uit het 
verleden. 
Bij geplande investeringen wordt vanzelfsprekend geanticipeerd op de uitwerking van de 
bedrijfsplannen, zodat de noodzaak tot afboeken wordt weggenomen. 
Voor zover er afboekingen moeten plaatsvinden zullen deze eenmalig zijn; bovendien vallen de 
kapitaallasten van deze activa in begrotingstermen in de jaren daarna vrij. 
De nadere uitwerking van de (deel)bedrijfsplannen zal meer duidelijkheid geven over de exacte posten. 
Wij zullen u te zijner tijd hieromtrent nader informeren. 

Conclusie 
Wij voorzien voor Leiderdorp geen frictiekosten van materiele aard. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders,„ 

A.H. Schouten~~ M. Zonnevylle 
secretaris burgemeester 


