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Geachte raden, 

Op 12 december heeft het bestuur van Servicepunt71 de ontwerpbegrotingswijziging 2 Organisatieplan Groep 2 

Regionale informatievoorziening 2020 t/m 2023 vastgesteld. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen leggen wij deze ontwerpbegroting aan u ter zienswijze voor in de periode van 1 januari tot en met 15 maart 

2020, waarmee wij voldoen aan de wettelijk vereiste termijn en rekening houden met het kerstreces. Na eventuele 

aanpassing op basis van de verkregen zienswijzen, is voorzien dat ons bestuur op 9 april a.s. deze begrotingswijziging 

2 2020 VRIS Groep 2 2020 t/m 2023 zal vaststellen. 

In het Organisatieplan Groep 2 Regionale informatievoorziening en de daaruit volgende ontwerpbegrotingswijziging zijn 

de financiële kaders voor de I-dienstverlening van de teams Applicaties en Datadiensten van Servicepunt71 uitgewerkt. 

Wij hebben samen met uw colleges geconstateerd dat er ingewikkeldheden waren bij het inventariseren van kosten en 

budgetten voor formatie, externe inhuur, licenties, onderhoud en interne diensten. Daarom hebben wij met uw colleges 

in juli 2019 besloten dat de noodzakelijke inventarisatie van materiele budgetten verder moest worden uitgevoerd en dat 

de besluitvorming daarover in 2019 zou worden voorbereid conform de daaromtrent gemaakte procesafspraken. Deze 

verdere inventarisatie heeft nu plaatsgevonden. Ook is het (in Organisatieplan Groep 2 aangekondigde) restant 

formatiebudget (o.a. toelagen) voor overgaande medewerkers van Groep 2 geïnventariseerd. Dit leidt samen met het in 

juli 2019 vastgestelde budget tot de vaststelling van een resterende gemeentelijke bijdrage.  

 

De hieruit volgende wijzigingen op de begroting van gemeenten en Servicepunt71 worden verzameld en in de P&C 

productcyclus opgenomen (1e en 2e tertaalrapportage van Servicepunt71).  

 

Hoogachtend, 

 

Het bestuur van Servicepunt71 

Voorzitter        Secretaris 

 

 

 

E.G.E.M. Bloemen        E. Zandstra 

Van: Bestuur Servicepunt71 

 

Aan: Gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 
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Onderwerp: Ontwerp-begrotingswijziging 2, 2020 Groep 2 Regionale Informatievoorziening 

 

Op grond van artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling stelt het bestuur de begrotingswijziging vast. Aangezien 

deze begrotingswijziging een meerjarig effect heeft op de bijdrage van de gemeenten wordt deze ontwerp-

begrotingswijziging voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden voordat deze definitief wordt vastgesteld. 

Het effect van de transitie VRIS volgend uit het Organisatieplan Groep 2 Regionale informatievoorziening moet worden 

opgenomen in de programmabegroting 2020. Na de eerdere verwerking van het eerste deel betreffende de budgetten 

voor formatie, opleiding en organisatieontwikkeling en overige personele kosten vanaf 2020, verwerken we nu het 

resterende deel, opgebouwd uit de totale kosten voor formatie, opleiding en organisatieontwikkeling en overige 

personele kosten (“formatie”) en vermeerderd met de kosten uit de inventarisatie van de materiele budgetten 

(“materieel”), de op formatie en materieel toegepaste indexeringsbedragen, verminderd met de reeds in juli 2019 

vastgestelde gemeentelijke bijdrage voor formatie. Voor 2020 wordt de wijziging doorgevoerd via begrotingswijziging 2.  

Door deze begrotingswijziging wordt de bijdrage van de gemeenten aan Servicepunt71 vanaf 2020 als volgt verhoogd: 
 



 

Besluit 

Het bestuur besluit:

1. Ontwerp-begrotingswijziging 2 zoals hieronder weergegeven vast te stellen. 

2. de ontwerpbegrotingswijziging 2-2020 aan de gemeenteraden van de deelnemers toe te zenden met het 

verzoek uiterlijk 15 maart 2020 hun zienswijze bekend te maken. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 d.d. 12 december 2019.  

 

 

De voorzitter De secretaris  

 

 

 

E.G.E.M. Bloemen E. Zandstra 


	SP71 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2-2020 Groep 2 Regionale Informatievoorziening Aanbiedingsbrief 191212
	SP71 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2-2020 Groep 2 Regionale Informatievoorziening Aanbiedingsbrief 191212

	SP71 ontwerpbegrotingswijziging  2-2020 Groep 2 Regionale Informatievoorziening
	SP71 ontwerpbegrotingswijziging  2-2020 Groep 2 Regionale Informatievoorziening


