
Oplegnotitie bij de ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71 

Op 6 mei jl. is van Servicepunt71 de ontwerpbegroting 2014 ontvangen, inclusief een 

begeleidend schrijven van het Dagelijks Bestuur. Ook heeft u van Servicepunt71 ter 

informatie de jaarrekening over 2012 ontvangen, voorzien van een goedkeurende verklaring 

van de extern accountant, en eveneens voorzien van een begeleidend schrijven van het 

Dagelijks Bestuur. 

In de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 is het vaststellen van de begroting 

voorbehouden aan het Algemeen Bestuur (AB) van Servicepunt71. Het AB stelt op 11 juli 

2013 de programmabegroting 2014 definitief vast. Bij deze besluitvorming worden de 

ingekomen zienswijzen van gemeenteraden van de deelnemende gemeenten betrokken. Na 

vaststelling zendt de gemeenschappelijke regeling de programmabegroting ter kennisname 

aan de Gedeputeerde Staten. Het AB verzoekt, conform de Wet gemeenschappelijke 

regelingen en artikel 31.2 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, de raden 

van de deelnemers hun zienswijzen aan het AB kenbaar te maken. 

 

Inleiding 

De feitelijke start van de activiteiten van Servicepunt71 vond plaats per 1 januari 2012. Door 

Servicepunt71 wordt een groot aantal producten en diensten op het terrein van 

bedrijfsvoering geleverd. Tegelijkertijd is, naast ‘het open zijn van de winkel’, net als in 2012 

en 2013 een groot aantal veranderingen gaande op het terrein van de dienstverlening, het 

personeel, de huisvesting, de processen, de relatie met de klanten, de systemen etc. Dit 

alles om het (nieuwe) shared-services-concept, zowel voor gemeenten als de medewerkers 

van Servicepunt71 en zoals opgenomen in het Bedrijfsplan, te realiseren. Het stelt hoge 

eisen aan het verandermanagement van alle partijen om van Servicepunt71 een succes te 

maken. Ook in 2014 zal naast het verzorgen van de reguliere dienstverlening het accent 

worden gelegd op het projectmatig en programmatisch verder ontwikkelen en opbouwen van 

Servicepunt71. 

 

Programma-organisatie en Uitvoeringsagenda om Servicepunt71 tot zakelijke partner 

te ontwikkelen 

Op basis van een door een externe partij uitgevoerde diagnose luidt de ontwikkelopgave 

voor de gezamenlijke bedrijfsvoering: het aanscherpen van het bedrijfsmodel en het hierop 

inrichten van de ‘harde’ kant (strategie, besturing, systemen, processen, structuren) en de 

‘zachte’ kant (personeel, cultuur, en managementstijl). Op die wijze wordt invulling gegeven 

aan de doelstellingen uit het ‘Bedrijfsplan SSC Leidse Regio’. 



Om deze ontwikkelopgave eind 2015 gerealiseerd te hebben is in 2013 een programma 

ingericht en gestart dat gericht is op slimme samenwerking. De doorontwikkeling is gevat in 

een Uitvoeringsagenda 2013-2015 die bestaat uit vijf projecten: 

Project Dienstverlening: 

Gericht op het opstellen van een productendienstencatalogus (PDC) en de indeling van de 

diensten en producten in collectief en individueel en het bepalen van standaarden, normen, 

kritieke prestatie indicatoren (kpi's) van de producten en diensten. Daarbij moeten de 

dienstverleningskanalen hierop zijn ingericht (bijvoorbeeld het Virtueel Servicepunt). 

Project Verrekening: 

Bepaalt de wijze waarop de dienstverlening wordt verrekend met de klanten en richt de 

administratie van de dienstverlening in. 

Project Standaardisatie processen: 

Gericht op het standaardiseren van de contracterings-, productie- en leveringsprocessen 

van de producten en diensten. Het uitgangspunt hierbij is: standaardisatie tenzij. 

Project Contractrapportages:  

Gericht op de inrichting van rapportage over de contracten, productie en levering van de 

dienstverlening. 

Project Organisatie en Personeel: 

Gericht op de gevolgen van de invoering van het ssc-concept voor de organisatie en het 

personeel. Het gaat hierbij om kernwaarden, houding en gedrag en managementstijl die 

passen bij het werken in en met een shared service organisatie. 

Doel is om begin 2014 de projecten Dienstverlening, Verrekening en Contractrapportages af 

te ronden. De projecten Standaardisatie en Organisatie en Personeel hebben een 

verwachte doorlooptijd tot eind 2015. Binnen het programma ligt de focus op de 

onderwerpen inkoop en financiën. De projecten worden zoveel mogelijk door interne 

medewerkers van Servicepunt71 en de gemeenten bemenst. 

 

Ontwikkelingen en financiële consequenties begroting 2014 

De ontwerpbegroting 2014 is conform de afspraken zoals neergelegd in het bedrijfsplan en 

de nadien overeengekomen begrotingswijzigingen 2013 opgesteld. 

 

In de ontwerpbegroting voor 2014 is door Servicepunt71 een indexatie toegepast van 1,54% 

op de bijdragen van de gemeenten. Dit is conform de kadernota 2014 die eerder door het 

Algemeen Bestuur van Servicepunt71 is vastgesteld. De indexering is niet in lijn met de 

bestuurlijke afspraken die in regionaal verband (werkgroep Strijk) zijn gemaakt om als 



financiële kaderstelling voor 2014 de nullijn te hanteren voor de gemeenschappelijke 

regelingen. De motivering voor het afwijken van de nullijn is door Servicepunt71 in de 

begeleidende brief bij de ontwerpbegroting 2014 verwoord. Het college kan zich hierin 

vinden en is van mening dat dit past binnen de afspraken die bij de start van Servicepunt71 

zijn gemaakt om Servicepunt71 gedurende de opbouwfase niet met extra en aanvullende 

taakstellingen te belasten. 

 

De bijdrage die de gemeente Leiderdorp in 2014 moet betalen voor de dienstverlening van 

Servicepunt71 bedraagt totaal € 2.826.000. Dit bedrag is inclusief de indexatie van 1,54%, 

zijnde een bedrag van € 43.000. Dit laatste bedrag zal in de kadernota 2014-2017 voor 

Leiderdorp worden meegenomen. 

 

In 2014 zullen de PDC en DVO worden omgezet in een gestandaardiseerd pakket 

collectieve producten en individuele producten, die marktconform zullen worden geprijsd. 

Hierdoor zal het dienstverleningsaanbod van Servicepunt71 vanaf 2015 op een 

transparantere manier kunnen worden beoordeeld. 

 


