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Geachte raden,

Op 8 juli 2021 heeft het Bestuur de 1e Tertaalrapportage 2021 van Servicepunt71 vastgesteld (zie bijlage 1). Op grond 
van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 22, lid 6 van de regeling GR Servicepunt71 leggen 
wij de wijzigingen met structureel effect op de bijdragen van de deelnemers aan u voor zienswijzen voor in de periode 
van 12 juli 2021 tot en met 27 september 2021 (11 weken door zomerreces). Na ontvangst van de zienswijzen, is in 
principe voorzien dat ons Bestuur op 21 oktober 2021 de voorgelegde wijzigingen uit de 1e Tertaalrapportage 2021 van 
Servicepunt71 zal vaststellen.

De wijzigingen uit hoofdstuk 3.3 van de tertaalrapportage betreffen zaken waarover met de deelnemers vooraf 

afspraken zijn gemaakt, en waarvoor de deelnemers zo mogelijk en zo nodig in hun budgetcyclus al middelen 

gereserveerd hebben. Het opnemen in de begroting van Servicepunt71 heeft dus in hoge mate een technisch karakter.

Het gaat om de volgende wijzigingen: 

(Bedragen * € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025

A. Bijstellen budgetten voor applicaties (alle deelnemers) 320 320 320 320 320

B. Gegevensbeheerders terug naar Leiden -145 -145 -145 -145 -145

C. Tekenwerkzaamheden BAG Oegstgeest 15 15 15 15 15

D. Verlagen bijdrage Horizontaal Toezicht Leiden -25 -25 -25 -25 -25

E. Werkbudget Leiden voor energiecoördinator 59 61 61 61 61

Totaal wijzigingen* 224 225 225 225 225

* totaaltelling is juist – afronding individuele regels

Van deze wijzigingen is het effect op de bijdragen van de deelnemers als volgt:

(Bedragen * € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025

Leiden -98 -100 -100 -100 -100

Leiderdorp -39 -39 -39 -39 -39

Oegstgeest -63 -63 -63 -63 -63

Zoeterwoude -22 -22 -22 -22 -22

Totaal wijzigingen* -224 -225 -225 -225 -225

* totaaltelling is juist – afronding individuele regels
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In de tertaalrapportage zijn ook mutaties voor enkel de begroting 2021 opgenomen, die voor dat jaar tot een extra 

bijdrage van de deelnemers aan Servicepunt71 leidt. Deze vallen niet onder het verzoek om zienswijzen. Voor de 

goede orde vermelden wij dat het enerzijds gaat om het jaarlijkse herverdeeleffect voor de deelnemers door de 

vaststelling van het Jaarplan. Deze wijziging is voor Servicepunt71 per saldo budgettair neutraal. Anderzijds gaat het 

om het in de begroting van Servicepunt71 opnemen van de meerwerkafspraken die door budgethouders van de 

deelnemers, en waarvoor zij dus budget hebben, met Servicpunt71 zijn gemaakt.

Tot slot worden er technische wijzigingen in de begroting van Servicepunt71 doorgevoerd zonder effect op de bijdrage 

van de deelnemers. Het betreft verschuivingen van budgetten tussen programma’s, kredietmutaties en reservemutaties.

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

Hoogachtend,

Het Bestuur van Servicepunt71

Voorzitter Secretaris a.i.

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

Bijlage: 1e Tertaalrapportage 2021 Servicepunt71




