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1 Inleiding
In de Kadernota 2021-2024 geeft het bestuur van Servicepunt71 de relevante kaders aan die moeten worden betrokken bij de
ontwerpbegroting 2021. Dit is gebaseerd op artikel 4 van de financiële verordening Servicepunt71.

Dit document bestaat uit de hoofdstukken:
1. Inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2021
2. Financiële uitgangspunten voor de begroting 2021
3. Financiële overzichten per gemeente
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2 Uitgangspunten 2021
2.1 Inhoudelijke uitgangspunten begroting 2021
Het strategisch kader 2016-2020 is aan vernieuwing toe. Aangezien het gesprek daarover nog gaande is, hebben we de
kadernota gebaseerd op het ‘oude’ strategisch kader 2016-2020 waarin de nadruk ligt op partnerschap. In de loop van
2020 worden de uitkomsten van het gesprek verwacht en deze kunnen leiden tot wijzigingen op de uitgangspunten voor de
begroting 2021. In de paragraaf Context herijking strategisch kader schetsen we een beeld van de onderwerpen die in het
gesprek over het strategisch kader aan de orde komen. Vervolgens gaan we in op de organisatie-brede en de vakinhoudelijke
ontwikkelingen. We sluiten af met de zienswijzen bij de begroting 2020 die betrokken worden bij deze kadernota.

CONTEXT STRATEGISCH KADER
De organisatie van Servicepunt71 heeft sinds de oprichting flinke ontwikkelingen doorgemaakt. Lag bij de start de focus op
de opdrachtgever/opdrachtnemer relatie (strategisch kader 2012-2015), de afgelopen jaren is ingezet op de ontwikkeling
van nabijheid en meer maatwerk en het ontwikkelen van (strategisch) partnerschap (strategisch kader 2016-2020). Als
gevolg van deze koerswijziging zoeken we als samenwerkende organisaties naar een goede balans tussen zakelijkheid en
werken als collega’s. Op1 juli 2019 en 1 januari 2020 zijn de taken voor Servicepunt71 uitgebreid door de overkomst van alle
informatievoorzieningsfuncties. De doorontwikkeling en inbedding daarvan in de organisatie vraagt tijd en inzet.

De dienstverlening van Servicepunt71 is onder druk komen te staan, waardoor de slagkracht, flexibiliteit en innovatie van
de bedrijfsvoering lager is dan wij willen. Dit geldt ook voor de voorspelbaarheid van kosten. Oorzaken van deze druk zijn te
vinden in:

■ Toegenomen eisen / verwachtingen aan bedrijfsvoering als gevolg van steeds complexere en meerdimensionale
maatschappelijke vraagstukken of autonome ontwikkelingen;

■ Groei van de vraag vanuit de gemeenten;
■ Het huidige besturingsmodel van de samenwerking doet onvoldoende recht doet aan de verschillen tussen de

deelnemende gemeenten;
■ Knelpunten in financiële spelregels.

Toegenomen eisen aan bedrijfsvoering
We zien dat maatschappelijke vraagstukken steeds complexer en meerdimensionaal worden, zoals de Omgevingswet,
ondermijning of privacy en veiligheidsvraagstukken als gevolg van de digitalisering. Dit vraagt steeds meer van de gemeenten
en hun bedrijfsvoering en daarmee van Servicepunt71. Bedrijfsvoering en business raken meer en meer verweven waardoor
de onderlinge afhankelijkheden toenemen. Data gedreven dienstverlening is daar een goed voorbeeld van. Door wijzigingen
in wet- en regelgeving veranderen ook de eisen aan de bedrijfsvoering. Er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe taken, zoals bij de
invoering van de AVG. Of de intensiviteit van bestaande taken neemt toe, zoals bij de toegenomen eisen van de accountants.

Groei van de vraag
De vraag van de gemeenten (met name Leiden) is de afgelopen jaren niet alleen veranderd maar ook in omvang toegenomen.
Bijvoorbeeld het aantal facturen is gestegen, het aantal medewerkers van Leiden is gestegen, het aantal trajecten waarvoor
inkoopadvies nodig is, is toegenomen, etc. De (financiële) omvang van de capaciteit voor deze basisdienstverlening van
Servicepunt71 is ondanks deze groei gelijk gebleven.

Verschillen tussen de gemeenten
De gemeenten verschillen onderling in processen, behoeften en ambities. De dienstverlening en de organisatie van
Servicepunt71 en de organisatie van de samenwerking is nu ingericht op het gemiddelde. Het bereiken van consensus over
de gezamenlijke bedrijfsvoering kost (te) veel tijd en energie van alle deelnemers. Ook het functiehuis is ingericht op het
gemiddelde van alle partners en mede daardoor heeft Servicepunt71 moeite om aan de behoefte aan ontwikkeling van Leiden
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als grootste gemeente te voldoen. Het gevolg is dat resultaten, slagkracht en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering voor
geen van de gemeenten en Servicepunt71 zelf naar volle tevredenheid is.

Knelpunten in financiële spelregels
Ook zijn er een aantal financiële punten die voor vraagstukken zorgen. Bijvoorbeeld de moeilijke arbeidsmarkt en de hoge
prijzen van externe inhuur. De tarieven in de DVO zijn hier nog niet op aangepast. De bij de markt achterblijvende indexering
op materiële budgetten en de begrotingsspelregel van een korting van 3% op de loonsom bij een personeelsbestand dat
grotendeels op het eind van de schaal zit of waarvoor in een aantal gevallen door arbeidsmarktomstandigheden een toelage
moet worden toegekend, leidt tot impliciete taakstellingen die de ruimte voor dienstverlening onder druk zet. De focus op
standaardisatie en kostenverlaging heeft onder andere geleid tot krappe budgettering, waarbij geen financiële ruimte is
gecreëerd voor innovatie en vernieuwing van de bedrijfsvoering.

Aanpak
Met het Actieplan Beheersbare Bedrijfsvoering zijn bij 2e tertaalrapportage 2019 een aantal maatregelen getroffen om
financieel bij te sturen en om op voor 2019 en 2020 een paar knelpunten op te lossen.
Voor het structureel oplossen van de knelpunten in de slagkracht, flexibiliteit en innovatievermogen van de gezamenlijke
bedrijfsvoering en het vergroten van de voorspelbaarheid en zakelijkheid van kosten wordt in 2020 geïnvesteerd in twee
opgaven. Het in 2019 gestarte verbeterplan In control wordt verder vervolgd om invulling te geven aan meer grip op kosten te
krijgen en om te komen tot passende financiële spelregels. Om te komen tot het strategisch kader 2021-2025 wordt daarnaast
het gesprek met de gemeentesecretarissen en het bestuur gevoerd over de verwachtingen van de (door)ontwikkeling van
de dienstverlening door Servicepunt71, het onderliggende samenwerkingsmodel en de context waarin deze moet worden
uitgevoerd. Ook in dit gesprek is de financiële gezondheid en voorspelbaarheid een belangrijk thema.

ORGANISATIEBREDE ONTWIKKELINGEN
Servicepunt71 volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in beleid en/of wet- en regelgeving bij de
partners. De meest in het oog springende zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (circulaire economie) en de
grote maatschappelijke opgaven (inclusieve samenleving), en de wetgeving als de Wet Open Overheid, de Omgevingswet en
de ontwikkelingen in de zorg. Tegelijk heeft de regio een opgave om te komen tot een gerationaliseerd applicatielandschap. In
2021 wordt ook de herhuisvestingsopgave van Leiden afgerond.

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is ingegaan op de zaken die aanleiding hebben gegeven voor het gesprek over de
doorontwikkeling van de dienstverlening en de herijking van het strategisch kader van Servicepunt71. In de tussentijd moeten
wel noodzakelijke ontwikkelingen en vernieuwingen plaatsvinden in de bedrijfsvoering en daarvan afgeleid de dienstverlening
van Servicepunt71. De vier leidende thema’s hierin zijn de bedrijfsvoering blijvend op orde, aandacht voor digitalisering en
robotisering, wendbaar organiseren en human capital.

Met het overdragen van de DIV-functie (VRIS groep 3) is het dienstverleningsdomein van Servicepunt71 per 2021 uitgebreid
tot het volledige gebied van Informatievoorziening. Servicepunt71 heeft een initiërende rol bij de rationalisatie van applicaties.

Verdere actieve uitbreiding van het dienstverleningsdomein is voor Servicepunt71 niet aan de orde. Maar er kunnen in 2021
ontwikkelingen opkomen die aanleiding geven hierover met de partners in gesprek te gaan.

Er is blijvend aandacht voor de huidige bedrijfsvoering binnen Servicepunt71. Er wordt ingezet op het versterken van
de reguliere dienstverlening met aandacht voor digitalisering en robotisering. De effecten van de uitvoering van het
programma van organisatieontwikkeling in 2019 en 2020 moeten zichtbaar zijn. Het programma richt zich op een passend
dienstverleningsconcept dat aansluit bij de behoeften van collega’s bij gemeenten. Dit dienstverleningsconcept steunt op
de motivatie en professie van medewerkers (de professional aan zet), wordt ondersteund en geborgd door processen en
systemen, met interne sturing door coachende teammanagers en door concernmanagers die koers geven aan de ontwikkeling
van Servicepunt71 als geheel.
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ONTWIKKELINGEN PER VAKGEBIED
In deze paragraaf gaan we in op de ontwikkelingen en/of activiteiten per vakgebied.

Interne Bedrijfsvoering en Control:
De staffunctie van Servicepunt71 ontwikkelt naar meer proactieve en strategische advisering en ‘slimme’ ondersteuning van
de interne organisatie. Het traject dat eind 2019 is gestart, krijgt in 2020 zijn beslag en loopt naar verwachting door in 2021 .

Facilitaire Zaken:
In 2021 vindt voor de gemeente Leiden weer een grote verhuisbeweging plaats in het kader van hun herhuisvestingsproject.

Financiën:
Het financiële systeem moet worden vervangen. In 2020 worden de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding
uitgevoerd. De aanbesteding zelf is voorzien voor 2021. Na de aanbesteding start de implementatiefase. De vervanging
is een majeure operatie die niet past binnen de reguliere begroting van Servicepunt71. Ook moet de impact op de
partnerorganisaties niet worden onderschat. Voor aanvang van het project zal daarom een voorstel gedaan voor de precieze
scope, de implementatieaanpak en financiering.

2021 is het eerste jaar waarover de vier gemeenten en Servicepunt71 zelf en niet de accountant, een 'in control verklaring'
moet afgeven. Ook is 2020 het eerste kalenderjaar waarin de samenwerking met de vier verschillende (nieuwe) accountants
van de gemeenten tot uiting komt. Het ziet er naar uit dat door de toenemende eisen over rechtmatigheid er structurele
wijzigingen in de dienstverlening van Servicepunt71 noodzakelijk zijn. Samen met de controllers van de gemeenten wordt
hiervoor een voorstel uitgewerkt.
Ook deze ontwikkelingen vragen zowel van Servciepunt71 als de partnerorganisaties in 2020 en 2021 aanzienlijke inzet.

HRM:
Omgaan met de krappe arbeidsmarkt, langer doorwerken als gevolg van de verschuivende pensioenleeftijd en de
veranderende eisen aan vaardigheden van medewerkers door maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een actief en
modern personeelsbeleid.
In 2019 en 2020 is daarom arbeidsmarktstrategie en de daaraan gekoppelde communicatie ontwikkeld. Ook wordt in 2020
beleid ontwikkeld om de medewerkers in de Leidse regio gezond en vitaal aan het werk te houden. Daarnaast wordt met
strategische personeelsplanning ingezet op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij medewerkers flexibel,
wendbaar en mobiel blijven om zo een toegevoegde waarde te houden. Continuering van deze ontwikkelingen is in 2021 is
noodzakelijk. Dit vraagt de nodige capaciteit en financiële middelen.
HRM advies ontwikkelt naar een rol als business partner. Inzet op vernieuwing en innovatie, en de ontwikkelingen van buiten
naar binnen halen, is daarom gewenst.

ICT:
Het Stationsplein van Leiden is het glasvezelknooppunt voor de regio. Leiden stoot dit pand af, waardoor er een nieuw
knooppunt moet worden aangewezen. Een nieuw knooppunt heeft tot gevolg dat alle bestaande verbindingen moeten worden
losgekoppeld en het glasvezelnetwerk heringericht moet worden.
De dienstverlening door de huidige teams ICT transformeren steeds meer naar het leveren van diensten. Wij voorzien deze
omslag naar "as a service"-dienstverlening op het gebied van onder andere audiovisuele middelen, telefonie, mobiele devices
en uninterupted power supplies. De regiefunctie om dit in goede banen te leiden wordt verder ontwikkeld.

Informatievoorziening:
Met de overgang van VRIS groep 3 per 1 januari 2021 wordt de regionale reorganisatie van de Informatievoorzieningsfunctie
afgerond. Het stroomlijnen van deze organisatie zal in 2021 en de jaren daarna nog de nodige capaciteit vragen. De
modernisering van de gemeentelijke informatievoorziening, die wordt vormgegeven vanuit het landelijke programma Common
Ground (VNG), krijgt in 2021 concreet vorm. In 2020 stellen we een lokale strategie op voor deze transitie.

Inkoop:
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Op het gebied van de inkoop- en contractmanagement zien we een sterke behoefte bij de gemeenten aan specialisatie en
inhoudelijke expertise van inkoopadviseurs en contractmanagers. Zowel op het gebied van Jeugdzorg, maar ook bij vastgoed
en weg- en waterbouw groeit de vraag naar meer inhoudelijk advies en kennis van de specifieke markt. We verwachten dat
deze vraag naar gespecialiseerde adviseurs zich ook op andere terreinen zal manifesteren.
Naast de behoefte aan meer inhoudelijke expertise groeit de vraag naar inkoop- en contractmanagement ook in absolute zin.
Het aantal aanbestedingen kent een stijgende lijn. Voor de begeleiding van inkoop- en aanbestedingstrajecten in de regio
maakt het team Inkoop gebruik van een flexibele schil. Vanaf 2020 is een deel van deze schil omgezet naar vaste formatie om
onder andere de continuïteit beter te kunnen waarborgen en om de meerwerkkosten te verlagen. In 2021 blijven we het effect
van deze omzetting volgen.
Wanneer van de gemeenten steeds meer gevraagd wordt op de opgaven om te komen tot een circulaire economie, waaronder
circulariteit bij bouw en sloop en gebiedsontwikkeling, zal dit effect hebben op de dienstverlening.
Samen met de gemeenten geven wij daarnaast nader invulling aan de ambities en afspraken op het gebied van
maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Juridische Zaken:
Onderzocht wordt hoe het behandelen van bezwaren voor de toekomst het beste kan worden vormgegeven.
In 2020 beogen JZ en HRM een pilot te starten met een advocaat in loondienst voor arbeidszaken. De gemeenten moeten nu
bij bepaalde procedures een advocaat in de arm nemen vanwege verplichte procesvertegenwoordiging. Wanneer deze pilot
toegevoegde waarde heeft, wordt in 2021 bekeken hoe dit structureel vormgegeven kan worden.

ZIENSWIJZEN BEGROTING 2020
Over de begroting 2020 hebben de gemeenten met uitzondering van Zoeterwoude hun zienswijzen uitgebracht. Naar
aanleiding van deze zienswijzen heeft het bestuur van Servicepunt71 de gemeenten als volgt geïnformeerd:

■ Servicepunt71 stelt momenteel met de gemeenten samen een regionale strategische bedrijfsvoeringagenda op. De
innovaties zijn onderdeel van deze agenda;
■ Servicepunt71 heeft blijvende aandacht voor de verbetering van de telefonische bereikbaarheid en de tijdigheid van de
dienstverlening binnen de bestaande werkwijzen. Deze komen bij het vernieuwen van het dienstverleningsconcept niet in
het gedrang. Juist door vernieuwing van dit dienstverleningsconcept, waarbij de hele keten in ogenschouw wordt genomen,
zorgen wij er voor dat we de telefonische bereikbaarheid en de tijdigheid van de dienstverlening nog beter in de grip kunnen
krijgen.
■ Dit najaar worden aan de hand van een evaluatie, de verdeelsystematiek en sturingsmogelijkheden in het bestuur van
Servicepunt71 besproken.

Over het eerste en derde punt is in de paragraaf Ontwikkeling dienstverlening het nodige opgemerkt. Het mobiele
telefonieconcept waaraan het tweede punt refereert, kon in 2019 door alle ontwikkelingen op het gebied van ICT nog niet
worden uitgewerkt. Dat staat nu voor 2020 op de rol.
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2.2 Financiële uitgangspunten begroting 2021
Dit hoofdstuk geeft de financiële uitgangspunten weer voor 2021. Als er een * staat bij de ontwikkeling, is het genoemde
bedrag een indicatie of is de omvang nog niet bekend.

Algemeen uitgangspunt voor de begroting 2021 is de primitieve begroting 2020 ( jaarschijven 2020-2023), inclusief de
begrotingswijzigingen in 2019 voor zover deze betrekking hebben op het meerjarenbeeld. Voor de begroting 2021 is er een
aantal ontwikkelingen. Deze staan hieronder toegelicht.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte weergave van de ontwikkelingen die in hoofdstuk 2.1 genoemd zijn en die naar
verwachting de komende jaren effect kunnen hebben op de begroting van Servicepunt71 en daarmee op de begrotingen van
de partnerorganisaties (nummer 8). Bovenop deze ontwikkelingen kunnen er steeds nieuwe (inhoudelijke) ontwikkelingen
bijkomen. Voor al deze ontwikkelingen is het financiële effect in deze kadernota nog niet te duiden. Vanzelfsprekend zullen zij
te zijner tijd in de relevante budgetcyclusproducten worden opgenomen als de effecten wel bekend zijn.

1. Indexatie op de loonkosten vanaf 2021*
In 2019 is de CAO 2019-2020 afgesloten. De effecten daarvan tot en met 2020 (5%) zijn in de begroting 2020 en het
meerjarenbeeld opgenomen. Uit de CAO resteert nog de loonindex van 1,25% voor 2021 en verder. Het financieel effect is
berekend over de bestaande loonkostenbudget plus het loonkostenbudget voor de applicatiebeheerders en dataspecialisten
die per 1 januari 2020 naar Servicepunt71 zijn overgekomen in het kader van VRIS.
Een eerste indicatie van de indexering op basis van 1,25% is voor 2021 en verder € 352.269. Door de indexering nemen de
bijdragen van de gemeenten per saldo met eenzelfde bedrag toe. De werkelijke indexering wordt bepaald in het indexadvies
dat eind februari 2021 wordt opgesteld. Daarin worden de premieontwikkeling en andere relevante ontwikkelingen ook
meegenomen. Dit bedrag zal in de begroting 2021 worden verwerkt.

2021 2022 2023 2024

Financieel effect op de bijdrage 352.269 352.269 352.269 352.269

2. Indexatie op de prijzen vanaf 2021
Voor wat betreft de indexering op de prijzen wordt aangesloten op de gemiddelde prijsstijging die in de begrotingen
2020 (t-1) van gemeenten is opgenomen. In 2020 is in Leiden en Leiderdorp geïndexeerd met 1,5%, in Oegstgeest en
Zoeterwoude is 0,0% gehanteerd. Dit levert een gewogen gemiddelde op van 1,31%. De weging is hierbij gedaan met
de algemene verdeelsleutel 2020. De 1,31% is vermenigvuldigd met het totaal van materiële lasten en kapitaallasten. De
indexatie is berekend over de bestaande budgetten zonder de materiële lasten en kapitaallasten die met groep 2 VRIS
naar Servicepunt71 over komen. In de berekening van die over te dragen budgetten is voor 2021 en verder al met 1,31%
indexering rekening gehouden.
De index voor de prijzen is voor 2021 voorlopig bepaald op € 197.820. Door de indexering nemen de bijdragen van de
gemeenten per saldo met hetzelfde bedrag toe.

2021 2022 2023 2024

Financieel effect op de bijdrage 197.820 195.859 189.592 189.592

3. Flexibele schil team Inkoop
De vraag naar ondersteuning bij inkoop- en aanbestedingstrajecten is groter dan de formatie die hiervoor bij team Inkoop
beschikbaar is. Om toch deze trajecten te kunnen ondersteunen, wordt er conform regionale afspraken extern ingehuurd. De
kosten van deze extra inhuur worden op basis van daadwerkelijke afname in rekening gebracht.

De kosten van dit meerwerk van de externe inhuur worden niet op voorhand begroot. Daartegenover staat dat ook de
opbrengsten niet worden begroot. Jaarlijks wordt bij de decemberwijziging de begroting zowel voor de kosten als voor de
opbrengsten bijgesteld. De partners houden in hun begroting rekening met een te betalen bedrag voor de flexibele schil voor
inkoop.
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Omdat de vraag naar inkoopadvies van jaar tot jaar is toegenomen, en we verwachten dat die de komende jaren zeker niet
minder zal worden, is met de partners afgesproken dat vanaf 2020 een deel van deze externe inhuur van inkoopadviseurs
kan worden omgezet naar vaste formatie (4 fte). Naast dat vaste formatie voordeliger is dan extern inhuren, wordt zo
de kwetsbaarheid verminderd en de continuïteit beter gewaarborgd, houden we de kennis op het gebied van inkoop en
aanbestedingen in huis, en creëren we een betere balans tussen de vaste formatie en de externe inkoopadviseurs.

Met het opnemen in de formatie van 4 inkoopadviseurs, stijgen de loonkosten van Servicepunt71 met € 337.668. Deze kosten
worden volgens de algemene verdeelsleutel over 5 verdeeld. Na aftrek van het aandeel van Servicepunt71 van € 299.985,
betekent dit dat de bijdrage van de gemeenten per saldo stijgt met € 299.985. Ondanks de omzetting zal externe inhuur nodig
blijven, maar per saldo zijn de kosten lager dan wanneer er volledig extern zou zijn ingehuurd.

2021 2022 2023 2024

Financieel effect op de bijdrage 299.985 299.985 299.985 299.985

4. Gastheer-gastvrouwconcept Leiden
Door verandering van de wijze van klantcontact en door verhuizing naar het Stadskantoor, heeft de gemeente Leiden de
receptiedienstverlening door Servicepunt71 opgezegd. Door deze opzegging wordt de formatie van de receptiemedewerkers
overgeheveld naar Leiden. Naast het formatiebudget wordt ook een klein materieel budget van € 2.000 overgeheveld. De
bijdrage van Leiden aan Servicepunt71 gaat hierdoor omlaag.

Door de opzegging ontstaan frictiekosten. De gemeente Leiden heeft toegezegd deze kosten voor haar rekening te nemen.
De werkelijke frictiekosten zijn afhankelijk van de feitelijke bezetting. Deze kosten worden achteraf in rekening gebracht en zijn
niet meegenomen in onderstaande mutatie. Servicepunt71 en Leiden zetten zich samen in om deze kosten zo laag mogelijk te
houden.

2021 2022 2023 2024

Financieel effect op de bijdrage -€ 213.095 -€ 166.757 -€ 166.757 -€ 166.757

5. VRIS groep 2 applicatiebudgetten
Na de eerdere verwerking in de begroting van de formatiebudgetten voor VRIS Groep 2, moet ook het resterende deel,
de kosten uit de inventarisatie van de materiele budgetten (“materieel”) en de op formatie en materieel toegepaste
indexeringsbedragen, in de begroting worden opgenomen. Hierdoor neemt het budget bij Servicepunt71 voor 2020 toe met
€ 3.697.015 en voor 2021 en verder met € 3.759.765. Deze wijziging heeft effect op de bijdrage van de deelnemers. De
bijbehorende begrotingswijziging is aan de gemeenteraden van de deelnemers aangeboden met het verzoek uiterlijk 15 maart
2020 hun zienswijze bekend te maken. Door nieuwe inzichten kunnen de bijdragen na onderling overleg worden bijgesteld. Dit
zal dan in de komende budgetcyclusproducten aan de orde kunnen komen.

2021 2022 2023 2024

Financieel effect op de bijdrage € 3.759.765 € 3.759.765 € 3.759.765 € 3.759.765
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6. Audiovisuele middelen Leiden
Bij de decemberwijziging 2019 zijn voor 2019 en 2020 kredieten beschikbaar gesteld voor de aanschaf van audiovisuele
middelen voor de panden Stadskantoor (€ 438.000) en het Stadhuis (€ 280.000) en Stadhuis raadszaal (€ 250.000) van
Leiden. De kapitaallasten van deze kredieten worden aan het meerjarenbeeld toegevoegd.
Naast kapitaallasten moet rekening gehouden worden met structurele onderhoud- en beheerkosten van € 11.500 in 2020
en € 28.000 voor 2021 en verder. De bijdrage van Leiden wordt verhoogd met de bedragen voor de kapitaallasten en de
onderhoud- en beheerkosten.

2021 2022 2023 2024

Financieel effect op de bijdrage € 215.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000

7. Overige ontwikkelingen
In de business case De Nieuwe Digitale Werkomgeving is een inschatting van frictiekosten opgenomen voor medewerkers
die door de implementatie boventallig zouden worden. Deze kosten zijn tot en met 2022 in het meerjarenbeeld opgenomen.
Er is een kans dat er ook na 2022 nog frictiekosten zijn. Servicepunt71 zal zich tot het uiterste inspannen om deze kosten te
voorkomen. Daarom wordt er voor deze ontwikkeling nog geen bedrag opgenomen.

Daarnaast worden er in hoofdstuk 2.1 ontwikkelingen genoemd die nog niet te kwantificeren zijn, maar naar verwachting de
komende jaren effect hebben op de begroting van Servicepunt71 en daarmee op de begrotingen van de partnerorganisaties.
Deze benoemen wij in de tabel hieronder zonder inhoudelijke toelichting.

Onderdeel Ontwikkelingen

Servicepunt71 Omgevingswet, Wet Openbaarheid Bestuur

Facilitaire Zaken Herhuisvesting Leiden, Frictiekosten gastvrouwen/gastheren, Duurzaamheid en Circulaire
economie

Financiën Vervanging financieel systeem, In control verklaring

HRM Arbeidsmarktstrategie, Vitaliteit

Informatievoorziening/ ICT Groep 3 VRIS, Applicatierationalisatie, Groei van afname hardware, Common Ground,
Nieuw Glasvezelknooppunt, Transformatie naar As A Service-dienstverlening, Frictiekosten
door outsourcing datacenter

Inkoop Ontwikkeling flexibele schil, Duurzaamheid en Circulaire economie

Juridische Zaken Advocaat in loondienst

Bovenop deze ontwikkelingen kunnen er steeds nieuwe (inhoudelijke) ontwikkelingen bijkomen. Voor al deze ontwikkelingen
is het financiële effect in deze kadernota nog niet te duiden. Vanzelfsprekend zullen zij te zijner tijd in de relevante
budgetcyclusproducten worden opgenomen als de effecten wel bekend zijn.
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2.3 Financiële overzichten per gemeente
In dit hoofdstuk wordt het effect op de bijdrage per gemeente in beeld gebracht van de in hoofdstuk 2.2 opgenomen bedragen.

Onderstaande overzichten bevatten de financiële effecten per gemeente volgend uit de ontwikkelingen uit hoofdstuk 2.2. Het
bedrag voor de indexatie op de loonkosten (1) is nog niet het definitieve bedrag.

Leiden 2021 2022 2023 2024

Huidige bijdrage gemeente Leiden € 29.977.821 € 29.190.142 € 29.174.255 € 29.174.255

1.Indexatie op de loonkosten vanaf 2021 € 270.156 € 270.156 € 270.156 € 270.156

2.Indexatie op de prijzen vanaf 2021 € 151.709 € 150.204 € 145.399 € 145.399

3.Flexibele schil team inkoop € 230.357 € 230.357 € 230.357 € 230.357

4.Gastheer-gastvrouwconcept Leiden -€ 213.095 -€ 166.757 -€ 166.757 -€ 166.757

5. VRIS groep 2 applicatiebudgetten € 2.514.765 € 2.514.765 € 2.514.765 € 2.514.765

6. Audiovisuele middelen Leiden € 215.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000

Nieuwe bijdrage gemeente Leiden € 33.146.713 € 32.403.867 € 32.383.175 € 32.383.175

Leiderdorp 2021 2022 2023 2024

Huidige bijdrage gemeente Leiderdorp € 4.118.336 € 4.007.724 € 4.005.494 € 4.005.494

1.Indexatie op de loonkosten vanaf 2021 € 37.876 € 37.876 € 37.876 € 37.876

2.Indexatie op de prijzen vanaf 2021 € 21.270 € 21.059 € 20.385 € 20.385

3.Flexibele schil team inkoop € 32.349 € 32.349 € 32.349 € 32.349

5. VRIS groep 2 applicatiebudgetten € 580.215 € 580.215 € 580.215 € 580.215

Nieuwe bijdrage gemeente Leiderdorp € 4.790.046 € 4.679.223 € 4.676.319 € 4.676.319

Oegstgeest 2021 2022 2023 2024

Huidige bijdrage gemeente Oegstgeest € 3.424.606 € 3.334.889 € 3.333.080 € 3.333.080

1.Indexatie op de loonkosten vanaf 2021 € 31.180 € 31.180 € 31.180 € 31.180

2.Indexatie op de prijzen vanaf 2021 € 17.509 € 17.336 € 16.781 € 16.781

3.Flexibele schil team inkoop € 26.237 € 26.237 € 26.237 € 26.237

5. VRIS groep 2 applicatiebudgetten € 460.040 € 460.040 € 460.040 € 460.040

Nieuwe bijdrage gemeente Oegstgeest € 3.959.572 € 3.869.682 € 3.867.318 € 3.867.318

Zoeterwoude 2021 2022 2023 2024

Huidige bijdrage gemeente Zoeterwoude € 1.369.728 € 1.331.965 € 1.331.203 € 1.331.203

1.Indexatie op de loonkosten vanaf 2021 € 13.057 € 13.057 € 13.057 € 13.057

2.Indexatie op de prijzen vanaf 2021 € 7.332 € 7.260 € 7.027 € 7.027

3.Flexibele schil team inkoop € 11.042 € 11.042 € 11.042 € 11.042

5. VRIS groep 2 applicatiebudgetten € 204.745 € 204.745 € 204.745 € 204.745

Nieuwe bijdrage gemeente Zoeterwoude € 1.605.904 € 1.568.069 € 1.567.074 € 1.567.074
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