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Geachte raden, 

 

 

Op 14 april 2021 heeft het Bestuur van Servicepunt71 de Ontwerpbegroting 2022-2025 van Servicepunt71 vastgesteld 

(zie bijlage 1). Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen leggen wij deze ontwerpbegroting 

aan u voor zienswijzen voor in de periode van 15 april 2021 tot en met 10 juni 2021 (8 weken). Na eventuele 

aanpassing op basis van de verkregen zienswijzen, is voorzien dat ons Bestuur op 8 juli 2021 de Begroting 2022-2025 

van Servicepunt71 zal vaststellen. 

 

In de Ontwerpbegroting 2022-2025 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor Servicepunt71 voor volgend jaar 

uitgewerkt. Hierbij is invulling gegeven aan de uitgangspunten die het Bestuur via vaststelling van de Kaderbrief 2022-

2025 van Servicepunt71 (zie bijlage 2) in haar vergadering van 4 februari 2021 heeft meegegeven. 

 

De Ontwerpbegroting 2022-2025 kent als uitgangspunt de primitieve begroting 2021 (jaarschijf 2022) inclusief de in 

2020 vastgestelde meerjarige begrotingswijzigingen zoals ook opgenomen in de Kaderbrief 2022-2025 aangevuld met 

de meerjarige effecten van de 1e begrotingswijziging voor 2021. 

In deze ontwerpbegroting is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen.  

 

Ontwikkelingen Begroting 2022-2025         
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Indexatie op de loonkosten vanaf 2022 621 621 621 621 
Indexatie op de prijzen vanaf 2022 regulier 223 229 232 230 
Indexatie op de prijzen vanaf 2022 Informatievoorziening 117 120 120 120 
Knelpunten bedrijfsvoering, doorontwikkeling- en verbetertrajecten 925 193 193 193 
Inhuurdesk 311 311 311 311 
Contractmanagement WMO 208 208 208 208 
Groei ICT-middelen 2020 188 188 188 188 
Project vervanging financieel systeem 792 80 0 0 
Totaal ontwikkelingen Begroting 2022-2025 3.385 1.950 1.873 1.871 

 

Uw colleges zullen u voorzien van een toelichting op deze ontwikkelingen en u informeren over de dekking hiervan. 

 

 

Van: Bestuur Servicepunt71 

 

Aan: Griffie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

CC: Colleges van burgemeester en wethouders 

datum:  

kenmerk:  

onderwerp:  

 

15 april 2021 

 

Zienswijzen Ontwerpbegroting 2022-2025 Servicepunt71 

contactpersoon: 

doorkiesnummer: 

 

Frank Willems 

071-516 5941 
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Tevens treft u bijgaand ter informatie de Jaarstukken 2020 van Servicepunt71 aan (zie bijlage 3). Op 14 april 2021 heeft 

het Bestuur van Servicepunt71 deze jaarstukken vastgesteld.  

Van de accountant Baker Tilly N.V. is een goedkeurende verklaring ontvangen omtrent de getrouwheid, en een 

afkeurende verklaring omtrent de rechtmatigheid. Baker Tilly heeft onze eigen bevindingen bevestigd en geconstateerd 

dat er onrechtmatigheden zijn door het in een aantal gevallen niet naleven van de Europese aanbestedingsregels.  

Vooraf was al bekend dat er aanbestedingsonrechtmatigheden zaten in overgenomen IT-contracten uit de regio per 1 

januari 2020 (VRIS) en dit gevolgen kon hebben voor de af te geven accountantsverklaring. Dit risico heeft zich in 2020 

gemanifesteerd. Servicepunt71 maakt met de regio werk van het juist aanbesteden van de overgenomen en nieuwe 

contracten. Gegeven de aantallen contracten en de grote vereiste inzet door de regio en Servicepunt71, is in overleg 

met de accountant besproken dat Servicepunt71 gaat zorgdragen voor een uitvoerbare, gelijkmatige oplossing van het 

onrechtmatigheidsvraagstuk, op een dusdanige wijze dat de bedrijfsvoering niet onnodig onder druk komt te staan.  

 

In de jaarrekening 2020 is een voordelig resultaat voor bestemming opgenomen van € 1.856.992. Het bestuur heeft 

ingestemd met het bestemmingsvoorstel van het volledige resultaat. De doelstellingen en activiteiten zijn daarmee in 

2020 binnen de (gewijzigde) begroting gerealiseerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Het Bestuur van Servicepunt71 

 

Voorzitter Secretaris 

 

 

 

 

D.C.W. Binnendijk K.R. Kensen 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2022-2025 van Servicepunt71 

Bijlage 2: Kaderbrief 2022-2025 van Servicepunt71 

Bijlage 3:  Jaarstukken 2020 van Servicepunt71 


