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Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 2

Regionale i nformatievoorzien i ng Service punlT 1 2020 ll m 2023

Geachte raden,

Op 1 1 juli heeft het bestuur van ServicepuntTl de begrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 2 Regionale

informatievoorziening 2020 Um 2023 vastgesteld. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

leggen wij deze ontwerpbegroting aan u ter zienswijze voor in de periode van 12 juli tot en met 25 oktober 2019,

waarmee wij voldoen aan de wettelijk vereiste termijn en rekening houden met het zomerreces. Na eventuele

aanpassing op basis van de verkregen zienswijzen, is voorzien dat ons bestuur op 31 oktober a.s. deze

begrotingswijziging 3 2020 VRIS Groep 2 2020 llm 2023 zal vaststellen.

ln het Organisatieplan Groep 2 Regionale informatievoorziening en de daaruit volgende ontwerpbegrotingswijziging zijn

de financiële kaders voor de l-dienstverlening van de teams Applicaties en Datadiensten van ServicepuntTl uitgewerkt.

Als gevolg van de geconstateerde ingewikkeldheden bij het inventariseren van kosten en budgetten voor formatie,

externe inhuur, licenties, onderhoud en interne diensten, hebben wij samen met uw colleges vastgesteld dat:

' de nu in het Organisatieplan opgenomen de volledige weergave zijn van de kosten en de budgetten voor

formatie en bijbehorende kosten die benodigd zijn voor de dienstverlening door de teams Applicaties en

Daiadiensten;

' in 2019 ook de noodzakelijke inventarisatie van materiele budgetten verder wordt uitgevoerd en dat de

besluitvorming daarover in 2019 wordt voorbereid conform de daaromtrent gemaakte procesafspraken.

Als gevolg van de geconstateerde ingewikkeldheden bij het inventariseren van activiteiten en kosten, hebben wij ook

samen met uw colleges vastgesteld dat het inrichten van een op stuksprijs gebaseerd bekostigingsmodel pas per 2022

haalbaar is en dat voor 2020 en 2021 de bekostiging van de teams Applicaties en Datadiensten in 2020 wordt
gebaseerd op de beschikbare middelen per deelnemende organisatie.

Hoogachtend,

Het bestuur van ServicepuntTl

deze,

E. Zandstra,

Bijlage 1 : Ontwerpbegrotingswijzíging 3 ServicepuntTl

Postadres ServicepuntT'l Postbus 171 2300 AD Leiden
info@servicepuntTl.nl tel.07'1-516 70 71 www. serv¡cepuntT't.nl IBAN: NL71BNGH0285150073 KvK Serv¡cepunt7l 5,19.22.460


