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Onderwerp:

Agendapunt 11

Burgemeester en Wethouders

Leiderdorp,

Zienswijze op

Aan de raad.

23 november 2021

ontwerpbegrotingswijziging 4 2021
Servicepunt71

Beslispunten
Als zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging te geven:
De raad van de gemeente Leiderdorp ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen
van de ontwerpbegrotingswijziging 4 zoals opgenomen in de 2e Tertaalrapportage 2021
Servicepunt71

1

SAMENVATTING
Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op financiële ontwikkelingen
binnen de begroting 2021 van Servicepunt71 die gevolgen hebben voor de bijdrage van de
gemeente Leiderdorp. Na het ontvangen van de zienswijzen van alle deelnemende gemeente zal
het bestuur van Servicepunt71 de begrotingswijziging vaststellen in de vergadering van 23
december 2021.

2

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 biedt een wijziging van de begroting 2021-2024
aan de deelnemende gemeenten aan ten behoeve van de zienswijzen van de raden. Het betreft
structurele wijzigingen die voortvloeien uit de 2e Tertaalrapportage 2021 van Servicepunt71. Het
betreft hier bijdragen van de gemeenten ten behoeve van de installatie en vervanging van de
audiovisuele middelen in de vergaderruimtes.

3

Beoogd effect
Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemer invloed uitoefenen op de besluitvorming
door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over de wijziging van de lopende begroting.

4

Argumenten
Uw raad is bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging.
Dit volgt uit artikel 35, vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 22, zesde lid,
van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71.
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De wijzigingen die een financieel effect hebben voor de gemeente Leiderdorp zijn vooraf afgestemd
De wijzigingen die aan uw raad voor een zienswijze worden voorgelegd betreft de bijstelling van de
applicatiebudgetten – wat voor Leiderdorp een voordeel oplevert – en de kosten voor audiovisuele
middelen in de vergaderruimten ter ondersteuning van onder meer het hybride vergaderen
waarvan sinds de Corona pandemie veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. De raadzaal maakt hier
geen onderdeel van uit.
Daarnaast is er een prognose opgenomen van de diverse IV-projecten (informatievoorziening
projecten) ad € 305,000,- waaronder RIS/BIS, het nieuwe financieel systeem, de suite sociaal
domein (applicatie voor het sociaal domein) en het digitaal stelsel omgevingswet. Deze
projectkosten zijn reeds opgenomen in de gemeentelijke begroting en hebben geeft effect op de
gemeentelijke bijdrage.
Tenslotte wordt er meerwerk ad € 1.000,- in rekening gebracht. Dit wordt getaald uit de reguliere
budgetten.
5

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
Geen

6

Duurzaamheid
Betreft hier geen onderwerp wat een betrekking heeft op duurzaamheid.

7

Financiën
De ontwerp begrotingswijziging naar aanleiding van de 2e Tertaalrapportage ziet er als volgt uit:
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De wijzigingen die aan uw raad voor zienswijze worden voorgelegd zij de volgende.

Aan de gemeente Leiderdorp wordt een extra bijdrage gevraagd van € 19.000,- voor het jaar 2021.
Dit wordt betaald vanuit de Corona gelden en is reeds meegenomen in de 2e bestuursrapportage.
Het voordeel van € 1.000,- wat de gemeente Leiderdorp heeft voor 2021 als gevolg van het
bijstellen van de applicatiebudgetten is hier al in verrekend. Voor de jaren 2022 tot en met 2025
wordt een bijdrage voor AV-middelen gevraagd van € 14.000,-. Dit wordt bekostigd uit de ruimte
die er in de meerjarige begroting is voor de bijdrage aan Servicepunt71. Ook hier is het voordeel ad
€ 3.000,- als gevolg van het bijstellen van de applicatiebudgetten verwerkt.
Voor een nadere toelichting op de bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de bijgevoegde
tertaalrapportage.
Aan uw raad wordt dus geen verzoek gedaan om extra middelen.
8

Communicatie
Uw zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van Servicepunt71.

9

Evaluatie
N.v.t.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

A.M. Roos

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:
- Brief bestuur Servicepunt71 d.d. 28 oktober 2021
- 2e tertaalrapportage 2021 Servicepunt71

