
 

 

Onderwerp: Begrotingswijziging 5, 2019 (2e tertaalrapportage 2019, voor zienswijzen, structureel effect op de 

bijdragen deelnemers) 

 

Op grond van artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen wijzigingen van de begroting te 

worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld. 

De raden worden hiermee in de gelegenheid gesteld hun zienswijze bij het bestuur kenbaar te maken.  

Met het verzenden van deze begrotingswijziging wordt hieraan voldaan. 

 

1. Wijzigingsvoorstellen begrotingswijziging 5, 2019  

In begrotingswijziging 5 zijn de volgende mutaties uit de 2e Tertaalrapportage 2019 opgenomen die structureel effect 

hebben op de reguliere bijdrage van de deelnemers: 

 

A. Actieplan Beheersbare Bedrijfsvoering (structureel) 

• Als gevolg van het afsluiten van een nieuwe CAO stijgen de salarislasten in 2019 per saldo met € 77.000, 

voor 2020 is de structurele stijging € 212.000. De stijgingen worden volgens de algemene verdeelsleutel 

aan de deelnemers in rekening gebracht; 

• Het aantal medewerkers van Servicepunt71 neemt toe. Tegelijk verhuist het team Handhaving van 

Leiden naar het nieuwe Stadskantoor. Servicepunt71 wil vanaf 2020 de vrijgekomen ruimte in het 

Tweelinghuis huren om zijn medewerkers te kunnen huisvesten. De totale kosten van de inhuizing zijn 

voor 2019 ingeschat op € 124.000, voor 2020 op € 240.000 en vanaf 2021 op € 280.000 per jaar. Deze 

kosten worden volgens de algemene verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht; 

• De verhoogde eisen van de accountants hebben vanaf 2020 effect op de benodigde capaciteit voor de 

controlewerkzaamheden bij Servicepunt71 zelf. We verwachten vanaf 2020 een structurele kostenstijging 

van € 100.000 per jaar. Deze kosten worden volgens de algemene verdeelsleutel aan de deelnemers in 

rekening gebracht. 

 

Het effect van deze begrotingswijziging op de bijdrage van de gemeenten is opgenomen in de volgende tabel: 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ontwikkeling bijdrage deelnemers BW 5 2019 2020 2021 2022 2023

Toename bijdrage gemeente Leiden 154.113       423.295       453.955       453.955       453.955       

Toename bijdrage gemeente Leiderdorp 21.656        59.482        63.790        63.790        63.790        

Toename bijdrage gemeente Oegstgeest 17.775        48.744        52.292        52.292        52.292        

Toename bijdrage gemeente Zoeterwoude 7.457          20.479        21.963        21.963        21.963        

Totaal wijziging bijdragen deelnemers BW 5 201.000      552.000      592.000      592.000      592.000      



 

Besluit 

 

Het bestuur besluit: 

 

1. De ontwerp begrotingswijziging 5 zoals hieronder weergegeven vast te stellen. 

 

 

2. de ontwerpbegrotingswijziging 5 aan de gemeenteraden van de deelnemers toe te zenden met het verzoek 

uiterlijk 16 december 2019 hun zienswijze bekend te maken. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71   

 

De voorzitter De secretaris  

 

 

 

 

E.G.E.M. Bloemen E. Zandstra 

Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Programma 1 Dienstverlening 105.600 0 357.000 0 312.000 0 312.000 0

Algemene dekkingsmiddelen 0 -201.000 0 -552.000 0 -592.000 0 -592.000

Overhead 95.400 0 195.000 0 280.000 0 280.000 0

Saldo van baten en lasten 201.000     -201.000    552.000     -552.000    592.000     -592.000    592.000     -592.000    

Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022

Resultaat 0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal


