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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 24 augustus 2021 

     

Onderwerp: Zienswijze op 

ontwerpbegrotingswijziging 1 2021 

Servicepunt71 naar aanleiding van 

de 1e Tertaalrapportage 2021 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0392DCF559* 
Beslispunten 

Als zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging te geven: 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen 
van de ontwerpbegrotingswijzigingen zoals opgenomen in de 1e 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 21 oktober 
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 1e Tertaalrapportage 2021 van Servicepunt71 die 
zaken betreffen waarover wij vooraf afspraken hebben gemaakt, en waar nodig al middelen 
gereserveerd hebben. Het opnemen in de begroting van Servicepunt71 heeft dus in hoge mate een 
technisch karakter. 
 

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. 
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4 Argumenten 

De 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. 
 
De wijzigingen die een financieel effect hebben voor de gemeente Leiderdorp zijn vooraf afgestemd 
Het betreft extra kosten voor mutaties op het gebied van applicaties ad € 39.000,- (zie in de 
bijgevoegde Tertaalrapportage pagina 11 onder A.). Voor dit effect wordt binnen de bestaande 
budgetten ruimte vrijgemaakt.  
 
Een deel van de budgettaire wijzigingen die betrekking hebben op het jaar 2021 en die reeds 

verwerkt zijn bij de Kadernota zijn bij de zienswijze op de begroting van Servicepunt71 aan u 

voorgelegd 

Het betreft Bedrijfsvoering in balans, Vervanging financieel systeem, Meerwerk ICT en 
Herverdelingseffect. Deze wijzigingen zijn bij de kadernota reeds verwerkt.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

6 Duurzaamheid  
Beschrijf de gevolgen uit oogpunt van het duurzaamheidsbeleid 
 

7 Financiën 

De ontwerp begrotingswijziging naar aanleiding van de 1e Tertaalrapportage ziet er als volgt uit: 

 
 
Aan de gemeente Leiderdorp wordt een extra bijdrage gevraagd van € 39.000,- zoals opgenomen 
in de bovenstaande tabel. Hiervoor wordt binnen de bestaande budgetten ruimte gemaakt. Voor 
een nadere toelichting op de bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de bijgevoegde 1e 
Tertaalrapportage. 
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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, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

- Brief bestuur Servicepunt71 d.d. 13 juli 2021 
- 1e Tertaalrapportage 2021 Servicepunt71 


