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p.15. Waarom schommelt de Reserve egalisatie kapitaallasten rond de M€2? Is het noodzakelijk dat SP71 
zo’n forse reserve heeft? Zo ja, waarom ?

Antwoord: De investeringen binnen Servicepunt71 zijn voornamelijk investeringen in 
ICT/Informatievoorziening. Op dit werkterrein is momenteel veel in beweging. Het 
investeringsprogramma moet worden herijkt, en daarbij wordt de Reserve egalisatie kapitaallasten 
betrokken. Na de actualisatie weten we de nieuwe stand van de reserve. Als er dan nog een saldo is, dan 
zal in overleg met de deelnemers worden besproken hoe hier mee om te gaan.
 
P.20. Onder het kopje “Beleidsindicatoren” word teen tabel weergegeven om een vergelijking met het 
gemiddelde van Nederland te geven. Als jaar wordt 2021 gekozen en als brondocument de Begroting van 
SP71. De warden van Nederland zijn nog niet bekend (logisch). Waarom kiest SP71 ervoor om het jaar 
2021 te vergelijken? Is het niet zuiverder om 2019 te bekijken, zodat je als organisatie jezelf een spiegel 
kan voorhouden? Waarom heeft SP71 deze keuze gemaakt?

Antwoord: We volgen de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
 
P.20. Onder het kopje “Externe inhuur” begint de laatste alinea met de zin:
”Tegenover de externe inhuurkosten staan opbrengsten. De kosten voor meerwerk, de flexibele schil van 
team Inkoop, de externe inhuur bij team Projecten Informatie-voorziening worden in rekening gebracht. 
Een deel van de externe inhuur door krapte op de arbeidsmarkt wordt gedekt door vacatureruimte, en 
een deel van de externe inhuur bij langdurig ziekteverzuim wordt gedekt door uitkeringen.“
Dit klinkt positief. Maar inhuur kost gewoon geld. En of dat vanuit het potje “inhuur” wordt betaald of 
vanuit het potje “vacatureruimte” danwel “uitkeringen” maakt het niet goedkoper. Of moet ik dit anders 
lezen? En zo ja, hoe dan?

Antwoord: Inhuur kost inderdaad gewoon geld. Er wordt gestreefd om de kosten van externe inhuur op 
te vangen binnen de beschikbaar gestelde budgetten. En Servicepunt71 zorgt er voor dat als er moet 
worden ingehuurd door een hogere vraag dan afgesproken, dat er op voorhand afspraken gemaakt 
worden over de financiering hiervan.



 
p.24. Onder het kopje “Flexibele schil team Inkoop” lezen we in de tweede alinea “De kosten van de 
externe inhuur worden niet op voorhand begroot”. Een alinea verder lezen we dat de vraag naar 
inkoopadvies jaar na jaar is toegenomen. Waarom wordt er met deze kennis besloten om tóch de 
benodigde inhuur niet te begroten?

Antwoord: Hierover worden de afspraken die met de gemeenten hebben gemaakt gevolgd. Ook weet 
Servicepunt71 op voorhand niet precies welke gemeente welk deel van de inzet van de flexibele schil 
afneemt – bij het opstellen van de begroting van Servicepunt71 zijn de jaarplannen en inkoopprocedures 
bij de gemeenten nog niet volledig in beeld alsook eventuele specifieke inkoop deskundigheid. Omdat 
door Servicepunt71 is gezien dat een bepaald niveau van inzet altijd halen, is in overleg besloten een deel 
van de flexibele schil om te zetten in vaste formatie.


