
 

 

VASTGESTELDE BESLUITEN Bestuur 14 april 2022  

 
 

Onderwerp Besluit 

2. Concept verslag d.d. 10 maart 2022 Het bestuur stelt het concept verslag van het overleg van 10 maart 2022 vast. 

3.  Jaarstukken 2021 Het bestuur besluit: 

1. De conceptjaarstukken 2021 vast te stellen en het resultaat van € 1.979.107 als volgt in te zetten: 

a.   De volgende restantbudgetten van per saldo € 231.000 als volgt over te hevelen naar het boekjaar 2022: 

i. Teambuildingsbudget VRIS 3 van € 50.000; 

ii. Projectbudget harmonisering arbeidsvoorwaarden van € 21.000; 

iii. Afronding technische projecten IV 2021 (Oracle/Windows) van € 160.000; 

b.   Van het resterende saldo conform eerdere afspraken een bedrag van € 964.500 te bestemmen door deze voor 2022 beschikbaar te 

stellen voor: 

i. Transitiekosten centrumregeling resultaat (2TR21) van € 450.000; 

ii. Aanvulling tekort project vervanging financieel systeem (2TR21) van € 300.000; 

iii. Jaarplan recruitment externe inhuur en middelen (SGB 23-2-2022) van € 214.500; 

c.   Het resterende saldo van € 783.607 als volgt te bestemmen: 

i. een bedrag van € 224.000 te storten in de reserve Bedrijfsvoering ICT voor de Migratie Windows 2012 naar Windows Server; 

ii. een bedrag van € 446.000 met gebruikmaking van de algemene verdeelsleutel uit te keren aan de deelnemers, waardoor Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude respectievelijk € 338.515, € 49.684, € 40.764 en € 17.037 zullen ontvangen; 

d.   Het niet bestemde deel van het resultaat ad.€ 113.607 te storten in de Algemene reserve voor diverse ontwikkelingen in 2022; 

 

2. Het besluit bij de jaarrekening 2020 in te trekken om het in de reserve Bedrijfsvoering Informatievoorziening gestorte voordeel op de 

applicatiebudgetten van € 208.000 terug te geven aan de deelnemers als dit in 2021 niet zou worden besteed, en dit bedrag nu te 

bestemmen als dekking voor de kosten van de migratie Windows 2012 naar Windows Server; 

 

3.Ten aanzien van de volgende kredieten: 

a.   De af te sluiten kredieten zoals opgenomen in de Staat van investeringskredieten in de Jaarrekening 2021 af te sluiten; 

b.   De door de afsluiting vanaf 2022 vrijvallende kapitaallasten voor de kredieten DMS, Software “virtueel serviceplein” koppelingen, 

Cognos en Tangelo vanaf 2022 om te zetten in exploitatiebudget voor licentie- en onderhoudskosten; 

 

4. De Jaarstukken 2021 ter kennisneming beschikbaar te stellen aan colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

  



 

 
 

Onderwerp Besluit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtmatigheidscontrole 2022 

Servicepunt71 

Het bestuur besluit: 

1. Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole van de jaarrekening van Servicepunt71 voor 2022 vast te stellen (Bijlage D van 

het Algemeen Controleplan SP71 2022). 

2. De verantwoordingsgrens voor de eigen rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening vast te stellen op 3% van de totale 

lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves. 
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