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1 Inleiding en leeswijzer
Leeswijzer
Voor u ligt de 1e tertaalrapportage 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. In deze rapportage wordt
ingegaan op de voortgang van de begrotingsuitvoering 2018 en de leveringsafspraken 2018, gebaseerd op de eerste vier
maanden van 2018. Op basis van de voortgang vindt eventuele (bij)sturing van doelstellingen en activiteiten in de rest van
2018 plaats. Uitgangspunt zijn de op 20 december 2017 overeengekomen leveringsafspraken 2018 en de op 21 juni 2017
vastgestelde begroting 2018.

Conform de nieuwe opzet van de begroting 2019 wordt in deze tertaalrapportage vooral ingegaan op de gezamelijke
integrale prioriteiten en minder op de afzonderlijke vakgebieden. Daarom wordt de programmaverantwoording in hoofdstuk 2
voorafgegaan door een algemene paragraaf integrale doelstelling en prioriteiten 2018.

Bij de programma's is de actuele begrotingsstand weergegeven die bestaat uit de primitieve begroting, en de reeds
besloten eerste begrotingswijziging voor 2018. Daarnaast worden de voorgestelde begrotingswijzigingen behorend bij deze
bestuursrapportage getoond.

Wat gebleven is, is een compacte tertaalrapportage gericht op afwijkingen. Via een kleurcodering wordt in hoofdstuk 2
aangegeven of de speerpunten en leveringsafspraken voor 2018 binnen planning en budget gerealiseerd kunnen worden
(groen), of er extra inspanning of budget benodigd is (oranje) of dat realisatie niet meer (volledig) mogelijk of doelmatig is
(rood). In ieder geval worden oranje of rode signaleringen toegelicht in een enkel geval wordt een extra toelichting gegeven bij
een groene codering.

Hoofdstuk 3 bestaat uit de paragraaf Bedrijfsvoering waarin op een aantal specifieke bedrijfsvoeringsaspecten van
Servicepunt71 wordt ingegaan. In het verleden werden ook de paragrafen weerstandsvermogen en financiering opgenomen.
Vanuit de BBV zijn deze twee paragrafen verplicht bij begroting en jaarrekening. Opname van deze paragrafen levert geen
nieuwe informatie op ten opzichte van de jaarrekening 2017 en is daarom achterwege gelaten.

In hoofdstuk 4.1 zijn de begrotingswijzigingen samengevat. Deze zijn de opmaat voor voorstellen aan het bestuur tot wijziging
van de begroting. In de andere paragrafen van dit hoofdstuk is de stand rondom de taakstellingen, de mutatie van de bijdrage
deelnemers en de (meerjaren-)ontwikkeling van investeringen en de reserves opgenomen.
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2 Programmaplan
2.1 Integrale doelstelling en prioriteiten 2018
Nadat in de eerste vier jaren in het bestaan van het Servicepunt71 gewerkt is aan de opbouw en consolidatie, is het
Servicepunt 71 vanaf 2016 een nieuwe fase ingegaan. Voor de periode 2016- 2020 is het strategisch kaderdocument
“Servicepunt71 richting 2020: Professionele dienstverlening, slimme bedrijfsvoering” opgesteld. Met dit kaderdocument is
destijds invulling gegeven aan de vier strategische keuzes, welke gezamenlijk door Servicepunt71 en de partners worden
opgepakt:
■ Professionele dienstverlening: solide en betrouwbare bedrijfsvoering.
■ Slimme en innovatieve bedrijfsvoering: meer resultaten met minder inspanningen.
■ Focus op de Leidse regio en toegevoegde waarde leveren aan de gemeentelijke opgaven.
■ Gelijkwaardig partnerschap en collegiale werkverhoudingen tussen Servicepunt71 en de gemeentelijke organisaties.

Invulling hiervan vindt plaats via een drietal sporen:
1. de concretisering van het strategisch kader, gericht op zichtbare resultaten in de dienstverlening;
2. de governance op Servicepunt71, gericht op daadwerkelijk partnerschap en slagvaardige en effectieve gezamenlijke

besluitvorming;
3. de interne sturing binnen Servicepunt71, gericht op het organiseren en realiseren van opgaven en doelstellingen.

Inmiddels zijn we halverwege de doorontwikkelfase en zijn de strategische keuzen en sporen zoveel mogelijk vertaald naar
concrete doelstellingen, opgaven en resultaten voor het Servicepunt71. In deze 1e Tertaalrapportage wordt teruggekeken
op de eerste vier maanden van 2018 en vooruitgeblikt naar de manier waarop vanuit Servicepunt71 gezamenlijk met onze
partners invulling gegeven wordt aan de professionele, slimme bedrijfsvoeringsafdeling van de gemeenten.

1. Concretisering van het strategisch kader
Werken als één organisatie
De werkwijzen van de verschillende Service-eenheden verschillen onderling. Dit maakt dat het voor de gemeenten soms lijkt
alsof er zes servicepunten bestaan. Deze verschillen worden nu aangepakt zodat we meer als één Servicepunt opereren.
Voorbeelden hiervan zijn:
■ Het integraal samenwerken binnen Servicepunt71 wordt verbeterd. Er wordt meer sturing aan de adviesteams gegeven om

tot verdere samenwerking te komen. Dit om te bereiken dat vraagstukken met een integraal karakter ook integraal worden
opgepakt.

■ Bij de oprichting van Servicepunt71 is gekozen voor het principe click-call-face. Dit heeft het mogelijk gemaakt om
standaardisatie van met name collectieve producten vorm te geven. Nu zien wij dat deze wijze van dienstverlening niet
meer aansluit bij de gedachte van de bedrijfsvoeringsafdeling van de gemeente. En dat de standaardisatie op een aantal
punten niet aansluit bij de primaire processen van de gemeenten. Ook wordt met regelmaat de nabijheid gemist. Vandaar
dat het concept click-call-face minder strak wordt gehanteerd en meer vanuit het multichanel principe gewerkt gaat worden.
Het uitgangspunt wordt: 'Standaard en harmoniseren waar kan, met oog voor lokaliteit'.

Geleidelijk aan zullen de collega's in de gemeenten dit werken als één organisatie gaan opmerken.

Verbinden, vereenvoudigen en vernieuwen
Via verschillende initiatieven is en wordt gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening voorbeelden hiervan zijn:
■ Het proces van bestellen tot betalen wordt verbeterd, vereenvoudigd en efficiënter door de implementatie van

Purchase2Pay. Volgens planning wordt de uitrol van alle onderdelen in het 4e kwartaal van 2018 gerealiseerd. Vanaf
1 januari is P2P volledig operationeel. Bij de inrichting en uitrol worden ook voorstellen gedaan om de kwaliteit van het
coderen te verbeteren.

■ In een kleine, ‘intieme setting’ werd er op Valentijnsdag met collega’s uit de regio samen gereflecteerd op de relatie en
samenwerking tussen Servicepunt71 en de gemeenten. Uit deze bijeenkomsten is een aantal punten gekomen waar we de
komende tijd extra aandacht aan gaan besteden.
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■ Om de dienstverlening van ICT en Facilitaire Zaken beter op elkaar af te stemmen, worden binnenkort de servicedesks ICT
en Facilitair op een zelfde etage gehuisvest.

■ Er is een pilot gestart voor een DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) inhuur. Als deze pilot positief wordt ervaren zal het
systeem breder worden ingezet om de inhuur van medewerkers efficiënter uit te kunnen voeren.

■ De reiskostenregelingen van alle organisaties voldoen vanaf 2018 aan de fiscale eisen. Er is onderzoek gedaan naar een
regionale reiskostenregeling, maar hiervoor is het nog iets te vroeg.

■ Al jaren zijn er regionale mantelovereenkomsten met diverse uitzendbureaus voor tijdelijke vacatures t/m schaal 9.
Deze mantelovereenkomsten worden opnieuw aanbesteed. Vooruitlopend op deze aanbesteding onderzoeken wij of
wederkerigheid in dienstverlening een optie is. Denk hierbij bijvoorbeeld op het tijdelijke detacheren van bovenformatieve
medewerkers via een uitzendbureau.

■ De juristen hebben een vervolg schrijftraining gedaan om zo de leesbaarheid van de juridische adviezen te verhogen.
Daarnaast hebben de secretarissen van de bezwarencommissies een verdiepingstraining PCMO gevolgd.

■ Om nieuwe leidinggevenden beter bekend te maken met de dienstverlening en werkwijze van Servicepunt71 zijn we gestart
met een buddysysteem. Nieuwe leidinggevenden bij de partnerorganisaties krijgen een buddy toegewezen uit de groep
leidinggevenden van Servicepunt71. De buddy komt in de eerste weken langs om uitleg te geven over de organisatie,
werkwijze en dienstverlening.

■ De Surface is toegevoegd aan het assortiment devices in de PDC. Hiermee is mobiel werken beter mogelijk geworden.
■ Vanaf 1 januari handelt Servicepunt71 de afhandeling van UWV post en facturen af en neemt zij de regie van dit proces

voor alle gemeenten op zich. HRM controleert alle beschikkingen, facturen en specificaties die binnenkomen vanuit het
UWV op juistheid en correctheid. Ook start HRM zelf de bezwaarprocedure als er fouten worden ontdekt.

■ Juridisch advies heeft een sessie gehouden met de te ams ruimte, beheer en onderhoud. Het doel van de bijeenkomst
was om bewust stil te staan bij de kwaliteit van de dienstverlening en de afspraken die onderling worden gemaakt om de
samenwerking optimaal te laten verlopen. Daarbij is uitspreken wat men van elkaar verwacht en afspreken wat men van
elkaar mag verwachten een belangrijk aandachtspunt.

■ Om de kwaliteit van de fiscale dienstverlening beter te borgen wordt een voorstel voorbereid. Dit voorstel wordt voor de
zomer besproken met het SGB.

■ Het aantal rapportages in Cognos is uitgebreid zodat de financiële analyses/VIC's efficiënter kunnen worden gemaakt. Zo
is er een 2-4-6-ogen rapport opgesteld en een rapportage voor de WKR. De managementrapportages voor de managers
worden in de komende periode ook opgepakt.

Doorontwikkeling dienstverlening Servicepunt71
De focus voor de doorontwikkeling van Servicepunt71 ligt op dit moment op het I-domein. Dit is voor zowel de gemeenten
als voor Servicepunt71 een majeure operatie. Verdere uitbreiding van de dienstverlening staat hiermee niet bovenaan
de prioriteitenlijst. Wel worden verkennende gesprekken gevoerd over de logica in de huidige knip (tussen gemeente en
Servicepunt71) en de mogelijkheden voor uitbreiding van de bedrijfsvoeringstaken. Waar mogelijkheden zich voordoen worden
deze opgepakt.

VRIS
Het project Versterking Regionale I-Samenwerking (VRIS) is op dit moment de grootste operatie binnen SP71. De centralisatie
van de informatievoorziening leidt tot een stevige uitbreiding van de dienstverlening van SP71. Het plan van aanpak is
gereed. De transformatie vraagt een hoge inzet van SP71, zowel in de sturing van het programma als bij de uitvoering van de
reorganisatie. Deze extra inzet wordt meegenomen in de verdere uitwerking van VRIS.

De bestuurlijke besluitvorming omtrent VRIS moet nog plaatsvinden in de nieuwe colleges. Vooruitlopend hierop zijn, in
overleg met de OR, wel reeds stappen gezet. Zo is gezamenlijke invulling gegeven aan de functie Chief Information Officer
(CIO), de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de regionale werving privacy-beheerders. Ook heeft de regionale
samenwerking op het I-gebied al geleid tot:
■ Een gezamenlijke visie op de informatievoorziening.
■ Een gezamenlijke enterprise architectuur.
■ Een aantal gezamenlijke aanbestedingen, waaronder VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ) en Zaakgericht

Werken.
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■ Een projectportfolioboard waar geborgd wordt dat de ontwikkeling van de informatievoorziening past binnen alle relevante
kaders en dat de juiste prioriteiten gesteld worden, zodat gewerkt wordt naar een efficiënter I&A landschap.

■ Inhoudelijke samenwerking op terreinen als informatiemanagement & privacy, informatiebeveiliging, architectuur en
projectmanagement.

2. Governance op Servicepunt71
Nieuwe Governance
Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het AEF rapport, zijn er begin 2018 diverse wijzigingen in de governance van
Servicepunt71 doorgevoerd. Als gevolg hiervan zijn bijvoorbeeld de mandaatregelingen aangepast. Servicepunt71 wordt
nu gezien als de bedrijfvoeringsafdeling van de gemeenten. Hierop aansluitend woont de directeur met regelmaat de
managementoverleggen van de gemeenten bij zodat de dienstverlening van Servicepunt71 blijft passen bij de ontwikkelingen
in de primaire processen.

Doorontwikkeling P&C-producten en leveringsafspraken
De nieuwe governance maakt ook dat wij kritisch kijken naar de huidige P&C producten en de opzet en werking van de
leveringsafspraken. Tot nu toe lag de nadruk te veel op de eindproducten en te weinig op de gesprekken over de bevindingen/
afspraken. Ook kwamen de integrale onderwerpen te weinig aan de orde. Tevens werden er naast de P&C producten
nog te vaak losse voorstellen voor extra inzet van middelen aangeleverd bij de gemeenten. Ook is de huidige werkwijze
arbeidsintensief. Dit alles willen wij verbeteren in opmaat naar de leveringsafspraken 2019 en de kadernota 2020.

Accountant
Het huidige contract met onze accountant Ernst & Young loopt af per boekjaar 2018. Net als de vorige keer wordt ook nu een
regionale aanbesteding gedaan voor een nieuwe periode. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De eerste gesprekken met
de controllers en de adviseur inkoop hebben plaatsgevonden, waarover de griffiers geïnformeerd zijn. Nadat invulling van de
(financiële) commissies bij de partnerorganisaties bekend is, zal de projectgroep aanbesteding nieuwe accountant van start
gaan.

3. Interne sturing binnen Servicepunt71
De professional aan zet
In aansluiting op de nieuwe governance en het strategisch kader is binnen Servicepunt71 nagedacht over de interne sturing.
De huidige interne sturing dateert van de oprichting van Servicepunt71. Het uitgangspunt van de nieuwe interne sturing
is "professional aan zet". Meer pro-actief, meer zelfbewust, participatie en cocreatie. Door een overstap te maken naar
coachend en faciliterend leiderschap wordt dit vanuit het management ondersteund. Hierbij is integraliteit van werken mede
een doelstelling. In mei is het bestuur geïnformeerd over deze plannen. Het bestuur wordt in juli gevraagd met deze nieuwe
opzet in te stemmen. Zodat de nieuwe sturing op 1 januari 2019 kan starten.

Huisvesting Servicepunt71
Het huidige huurcontract van Servicepunt71 loopt af in 2021. Medio dit jaar wordt een voorstel voorbereid voor de toekomstige
huisvesting van Servicepunt71, hierbij worden drie scenario's geschetst waarbij aan het bestuur wordt gevraagd welk scenario
nader onderzocht gaat worden.

4. Overige onderwerpen
AVG, Algemene verordening gegevensbescherming
De invoering van de AVG heeft veel inzet gevraagd van Servicepun71 en van de gemeenten. Met elkaar hebben we de
invoering voorbereid. In gezamenlijkheid gaan we ook na 25 mei verder om de privacy te borgen. Wij blijven de AVG
vooralsnog als een kritisch proces beschouwen waar veel inzet voor nodig zal zijn.

In de eerste helft van 2018 is er voor de Leidse regio een regionale Functionaris Gegevensbeheer aangesteld en is het
regionale verwerkingsregister opgesteld en gevuld. Ook zijn er regionale bijeenkomsten over de AVG georganiseerd waarin de
algemene toelichting over de wet is gegeven. Hierbij waren 130 collega's uit de regio aanwezig. Daarnaast worden er privacy
training georganiseerd. De regionale privacy organisatie werd in 2018 geconfronteerd met een beperkte bezetting en daarom
wordt er geïnvesteerd in de werving en opleiding van (nieuwe) privacy medewerkers.
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Taakstellingen
In de afgelopen periode zijn er diverse financiële taakstellingen opgenomen in de begroting van Servicepunt71. In hoofdstuk
4.2 geven wij een overzicht van de nog af te dekken taakstellingen. Veel taakstellingen ontstaan doordat bij nieuwe of
uitbreiding van taken de extra benodigde middelen worden verdeeld over de vijf organisaties. Dit betekent voor Servicepunt71
een taakstelling op de bestaande budgetten. Nu de budgetten van ICT gealloceerd zijn voor de nieuwe werkplek resteert
mogelijke dekking van deze taakstellingen uitsluitend binnen de budgetten van de overige service-eenheden. Op verzoek van
de secretarissen zal na de zomer een beleidslijn worden voorgesteld in welke gevallen dergelijke kosten worden verdeeld over
de 4 gemeenten en in welke gevallen over de 5 organisaties.

Extra werkzaamheden als gevolg van VRIS
In de besluitvorming rondom VRIS is rekening gehouden met voorbereidingskosten. Deze voorbereidingskosten betreffen
de inzet voor kwartiermakers, verkenners, communicatie e.d.. Niet inbegrepen zijn de kosten die de ondersteuning
van de transitie met zich meebrengen op het vlak van HRM, Financiën e.d. Denk hierbij aan het ondersteunen bij het
plaatsingsproces en de financiële inbedding van de budgetten in de begroting van Servicepunt71. Dit type ondersteuning
behoort tot de dienstverlening door Servicepunt71. Daarbij geldt dat de transitie een majeure operatie is, die niet makkelijk kan
worden ingepast in de bestaande dienstverlening en afwegingen vraagt in relatie tot de overige reguliere dienstverlening door
Servicepunt71. De eerste inschatting van deze transitiekosten is mogelijk € 80.000 voor 2018 en € 144.000 voor 2019. Deze
kosten zijn deels afhankelijk van de uitkomsten van het sociaal plan, omdat het plaatsingsproces hierdoor in intensiteit sterk
kan verschillen. De raming van deze kosten wordt in de loop van de tijd beter in te schatten. Met de gemeentesecretarissen
gaan wij in overleg over de omvang van de inzet of deze extra inzet gevonden kan worden door vermindering van de reguliere
dienstverlening of dat we extra capaciteit inhuren en als meerwerk in rekening brengen bij de gemeenten.
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2.2 Programma 1 – ICT
Speerpunten 2018 Voortgang

1. Ontwikkeling nieuw, flexibel werkplekconcept √

2. Bijdrage leveren aan slim en efficient regionale applicatielandschap √

3. Meerjarenvisie twin-datacenter verder uitwerken √

4. Interventieplan ICT √

5. Versterking informatieveiligheid en gegevensbescherming √

6. Leveringsafspraken √

ad. 1 en 6 nieuwe werkplek en invoering Surfaces
ICT loopt op schema wat de speerpunten betreft. Het nieuwe flexibele werkplekconcept vraagt extra inzet vanuit ICT.
De gemeente Leiden gaat als voorbereiding op de verhuizing nu al meer flexen, wat betekent dat er zo'n 300 Surfaces
moeten worden ingericht. De kredietvotatie voor de aanschaf van de Surfaces is opgenomen in de beslispunten bij deze
tertaalrapportage. SE ICT staat, naast realisatie van de nieuwe werkplek, voor nog twee andere uitdagingen in de vorm van de
verhuizing van LDN en uitvoering van VRIS. Hiermee wordt (tijdelijk) groot beslag op de capaciteit van SE ICT gelegd.

Begrotingstotalen voor wijzigingen

(bedragen x € 1.000)
Begroting
2018 voor

wijziging

Begroting
2019 voor

wijziging

Begroting
2020 voor

wijziging

Begroting
2021 voor

wijziging

Begroting
2022 voor

wijziging

Lasten 8.670 9.970 11.110 9.874 7.787

Baten - - - - -

Totaal saldo Baten en Lasten 8.670 9.970 11.110 9.874 7.787

Toevoeging reserve 97 -27 75 -95 942

Onttrekking reserve - -431 -488 -244 -244

Saldo Programma 1 - ICT 8.766 9.512 10.697 9.535 8.486

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten -170 175 175 175 2

Baten - - - - -

Totaal saldo Baten en Lasten -170 175 175 175 2

Toevoeging reserve 708 - - - -

Onttrekking reserve - - - - -

Saldo Programma 1 - ICT 538 175 175 175 2
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2.3 Programma 2 – Inkoop
Speerpunten 2018 Voortgang

1. Optimaal inkopen via versterken categoriemanagement (gecoördineerd per productgroep of categorie inkopen) ±

2. Terugdringen van de overschrijding van de gemeentelijke contractwaarden ±

3. Vergroten van contractcompliance (het beter benutten van de afgesloten raamovereenkomsten) √

4. Verder vereenvoudigen van processen en verlagen administratieve last √

5. Vergroten van de focus op maatschappelijke waarden √

6. Blijvende aandacht voor en inzet op social return, duurzaamheid en lokaal MKB √

7. Leveringsafspraken √

ad. 1. versterken categoriemanagement
Ondanks de kansen die categoriemanagement biedt op het gebied van effectiviteit en efficiëncy, is de optimale invulling van
categoriemanagement (nog) niet van de grond gekomen. We blijven hierover in gesprek met de partner-organisaties.

ad. 2 terugdringen overschrijding gemeentelijke contractwaarden
De geformuleerde ambitie om in 2020 een overschrijding van <10% gerealiseerd te krijgen blijkt niet realistisch te zijn.
Momenteel wordt vanuit Inkoop gewerkt aan een fundament o.a. door de invoering van Purchase2Pay (P2P). Met de invoering
van P2P vanaf 2019 bieden we de contracteigenaren een instrument om beter te monitoren en te sturen. Het succesvol laten
zijn van dit instrument vraagt om een intensieve samenwerking met de partner-organisaties.

Begrotingstotalen voor wijzigingen

(bedragen x € 1.000)
Begroting
2018 voor

wijziging

Begroting
2019 voor

wijziging

Begroting
2020 voor

wijziging

Begroting
2021 voor

wijziging

Begroting
2022 voor

wijziging

Lasten 1.761 1.723 1.723 1.723 1.723

Baten -478 -352 -352 -352 -352

Programma 2 - Inkoop 1.283 1.371 1.371 1.371 1.371

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten -33 -10 -10 -10 -10

Baten - - - - -

Programma 2 - Inkoop -33 -10 -10 -10 -10
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2.4 Programma 3 – Financiën
Speerpunten 2018 Voortgang

1. Vernieuwen planning- en controlcyclus ±

2. Vereenvoudigen van systemen en processen √

3. Realiseren van efficiency door optimaliseren van de dienstverleningsketen √

4. Doorontwikkeling financiële adviesfunctie √

5. Doorontwikkeling fiscale adviesfunctie –

6. Leveringsafspraken √

ad. 1 en ad. 2. vernieuwing P&C en vereenvoudiging van systemen en processen
In 2017 is vernieuwing en vereenvoudiging van P&C-producten en -systemen nog niet tot volledige ontplooiing gekomen.
Er wordt wel gewerkt aan de doorontwikkeling van meer digitale en visueel ondersteunde managementrapportages voor
leidinggevenden. In 2017 is duidelijk geworden dat bij de meeste vertegenwoordigers van de gemeenten een lagere prioriteit
geven aan het vernieuwen van de planning & controlcyclus. En meer willen inzetten op de overige speerpunten. Zo wordt wel
gewerkt aan de doorontwikkeling van managementinformatie: meer digitale en visueel ondersteunde rapportages voor de
leidinggevende waarbij de data juist, tijdig en volledig is.

Een ander groot project, met invloed op de processen van de gemeenten is het Purchase to Pay (P2P) project waarbij de
verwerking van verplichtingen en facturen op een andere wijze gaat plaats vinden. Het project loopt op schema, bij de uitrol
zullen de codeurs en budgethouders een verandering zien in de werkwijze. Uitgangspunt van deze wijziging is dat het hele
proces gebruiksvriendelijker wordt en de data correct, volledig en op tijd wordt bijgewerkt.

Ad 5. Doorontwikkeling fiscale adviesfunctie
De fiscale adviesfunctie blijft een zorg voor Servicepunt71. De kwaliteit en continuïteit staan onder druk. Ondanks dat we sterk
sturen op de kwaliteit en de continuïteit ervaren de gemeenten nog niet altijd het juiste niveau. Dit wordt mede veroorzaakt
door de zeer krappe arbeidsmarkt op dit terrein. Op dit moment loopt een onderzoek naar de toekomstige opzet van de fiscale
adviesfunctie binnen Servicepunt71 zodat deze optimaal aansluit bij de wensen van de partners. Na de zomer zullen de
secretarissen en het bestuur over de uitkomsten van het onderzoek worden geïnformeerd.

Begrotingstotalen voor wijzigingen

(bedragen x € 1.000)
Begroting
2018 voor

wijziging

Begroting
2019 voor

wijziging

Begroting
2020 voor

wijziging

Begroting
2021 voor

wijziging

Begroting
2022 voor

wijziging

Lasten 7.913 7.901 7.901 7.901 7.901

Baten -572 -427 -427 -427 -427

Programma 3 - Financiën 7.341 7.474 7.474 7.474 7.474

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten -415 -170 -170 -170 -170

Baten - - - - -

Programma 3 - Financiën -415 -170 -170 -170 -170
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2.5 Programma 4 – HRM
Speerpunten 2018 Voortgang

1. Harmoniseren van regelgeving √

2. Doorontwikkeling gedigitaliseerde administratieve processen (focus op efficiency en klantvriendelijkheid). √

3. Het inspelen op wijzigende wet- en regelgeving HRM en organisatie(onderdelen) √

4. Inspelen door HRM op ontwikkeling van dynamische en wendbare (adaptieve) organisaties √

5. Leveringsafspraken ±

ad 5. leveringsafspraken
HRM speelt een belangrijke faciliterende rol bij de invulling van VRIS. Dit, de lastige invulling van vacatures door krapte op
(delen) van de arbeidsmarkt en de invoering van HR21 bij de gemeente Leiden doet een groot beroep op de capaciteit binnen
HRM. Gevolg hiervan is dat de tijdigheid van de reguliere dienstverlening onder druk komt te staan. Voor HRM ligt er ook een
veranderopgave maar hier wordt per 1 juli 2018 een tijdelijke projectmanager voor aangetrokken.

Voor het product in-, door- en uitstroom zijn met het SGB aanvullende afspraken gemaakt over de dienstverlening. Het SGB
heeft hierbij besloten om extra gelden beschikbaar te stellen voor Matchpunt en heeft besloten dat evenementen, zoals
Summerschool, niet langer vanuit Matchpunt gefinancierd en georganiseerd worden. Per evenement zal vanaf nu separaat
budget en capaciteit gezocht worden.

Begrotingstotalen voor wijzigingen

(bedragen x € 1.000)
Begroting
2018 voor

wijziging

Begroting
2019 voor

wijziging

Begroting
2020 voor

wijziging

Begroting
2021 voor

wijziging

Begroting
2022 voor

wijziging

Lasten 4.297 4.329 4.329 4.177 4.177

Baten -72 -72 -72 -72 -72

Programma 4 - HRM 4.225 4.258 4.258 4.105 4.105

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 6 13 13 13 13

Baten - - - - -

Programma 4 - HRM 6 13 13 13 13



Programmaplan | 13

2.6 Programma 5 – Juridische Zaken
Speerpunten 2018 Voortgang

1. Het tijdiger opleveren van commissieadviezen dan wel beslissingen op bezwaar na ambtelijk horen ±

2. bezwaarbehandeling op basis van Prettig contact met de Overheid (PCMO) in de hele regio √

3. Het in gezamenlijkheid met de vier gemeenten optrekken om aandacht te schenken aan juridische kwaliteitszorg √

4. Ketenprocessen in gezamelijkheid met partners LEAN maken √

5. Leveringsafspraken √

ad. 1.tijdigheid bezwaar
Het tijdiger opleveren van commissieadviezen en beslissingen op bezwaar blijft onze volle aandacht houden. Wij blijven
hierover in gesprek met de gemeenten om samen tot verbetering te komen. Ten opzichte van 2017 is een verbetering
gerealiseerd.

ad. 5. leveringsafspraken
Wij bemerken dat het aantal verzoeken voor het verhalen van schades (bv. voor beschadigd straatmeubilair) stijgt. Hiermee
wordt het bedrag aan verhaalde schades voor de gemeenten groter. Door dit succes zien wij wel krapte op de beschikbare
uitvoeringscapaciteit ontstaan.

Begrotingstotalen voor wijzigingen

(bedragen x € 1.000)
Begroting
2018 voor

wijziging

Begroting
2019 voor

wijziging

Begroting
2020 voor

wijziging

Begroting
2021 voor

wijziging

Begroting
2022 voor

wijziging

Lasten 2.564 2.608 2.608 2.608 2.592

Baten -170 -170 -170 -170 -170

Programma 5 - Juridische Zaken 2.394 2.438 2.438 2.438 2.421

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten -43 -25 -25 -25 -25

Baten - - - - -

Programma 5 - Juridische Zaken -43 -25 -25 -25 -25



14 | SERVICEPUNT 71

2.7 Programma 6 – Facilitaire Zaken
Speerpunten 2018 Voortgang

1. Doorontwikkeling naar klantgerichte regieorganisatie √

2. Versterken van samenwerking met de DZB Leiden √

3. Facilitaire (aanbestedings)trajecten ±

4. Hospitality-concept √

5. Leveringsafspraken √

ad. 1 en 3. regieorganisatie en aanbestedingen
De businesscase als eerste stap naar Facilitaire zaken als regieorganisatie zal medio 2018 af zijn. Eind 2019 willen we de
regieorganisatie hebben staan. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de partner-organisaties. Vooruitlopend op
deze beweging worden op dit moment minder nieuwe aanbestedingen voor langlopende contracten gedaan maar worden
bestaande contracten, binnen de wettelijke mogelijkheden, verlengd.

ad. 5. leveringsafspraken
De komende verhuisbewegingen van de gemeente Leiden doen een groot beroep op de capaciteit van facilitaire zaken. Met
Leiden is afgesproken dat zodra de reguliere dienstverlening in het gedrang komt hierover aanvullende afspraken worden
gemaakt.

Als gevolg van de vermindering van het aantal panden van de gemeente Leiden verwachten wij op termijn een daling van de
vraag van de gemeente Leiden naar facilitaire diensten. Wij zijn hierover in overleg met de gemeente Leiden en proberen de
formatie tijdig naar beneden bij te stellen, zodat er zich geen frictiekosten zullen gaan voordoen.

Begrotingstotalen voor wijzigingen

(bedragen x € 1.000)
Begroting
2018 voor

wijziging

Begroting
2019 voor

wijziging

Begroting
2020 voor

wijziging

Begroting
2021 voor

wijziging

Begroting
2022 voor

wijziging

Lasten 2.487 2.416 2.416 2.416 2.416

Baten -2.418 -2.330 -2.330 -2.330 -2.330

Programma 6 - Facilitaire Zaken 70 85 85 85 85

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 5 5 5 5 5

Baten - - - - -

Programma 6 - Facilitaire Zaken 5 5 5 5 5
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2.8 Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead en
Onvoorzien
Flankerend beleid
De reserve flankerend beleid is ingesteld om maatregelen gericht op het mobiliteit van medewerkers te financieren. De
bestemmingsreserve is in 2012 ingesteld met de gedachte dat deze reserve ca. 5 jaar zou bestaan. Er resteert nog een saldo
in de reserve dat in 2018 en 2019 zal worden ingezet. Daarna is de reserve leeg, zie hiervoor ook hoofdstuk 4.5. Het risico op
mobliteit is na 2019 uiteraard niet nihil. Ook in de toekomst zullen mobiliteitskosten ontstaan. Zoals dit nu ook van toepassing
is bij de gemeenten. Daarom is vanaf 2020 hiervoor een structureel bedrag van € 100.000 in de begroting opgenomen. Voor
2018 is dit eenmalig € 30.000 en voor 2019 € 40.000.

Bij een stijgende vraag naar dienstverlening maken wij steeds een afweging tussen inhuur en uitbreiding van de formatie. Als
wij voorzien dat de stijgende vraag structureel is, kiezen wij voor formatie-uitbreiding i.p.v. de duurdere inhuurvariant. Uiteraard
kan deze keuze in de toekomst tot mobiliteitskosten leiden.

Wij blijven de risico's rondom mobiliteit actief monitoren.

Begrotingstotalen voor wijzigingen

(bedragen x € 1.000)
Begroting
2018 voor

wijziging

Begroting
2019 voor

wijziging

Begroting
2020 voor

wijziging

Begroting
2021 voor

wijziging

Begroting
2022 voor

wijziging

Lasten 2.877 3.099 3.010 3.153 3.272

Baten -26.955 -28.236 -29.332 -28.161 -27.214

Totaal saldo Baten en Lasten -24.078 -25.137 -26.322 -25.008 -23.942

Toevoeging reserve - - - - -

Onttrekking reserve - - - - -

Saldo Algemene Dekkingsmiddelen en
onvoorzien -24.078 -25.137 -26.322 -25.008 -23.942

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 280 -101 -169 -169 4

Baten -135 182 182 182 182

Totaal saldo Baten en Lasten 145 81 13 13 186

Toevoeging reserve - - - - -

Onttrekking reserve -203 -68 - - -

Saldo Algemene Dekkingsmiddelen en
onvoorzien -58 13 13 13 186
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3 Paragrafen
3.1 Bedrijfsvoering
Speerpunten 2018 Voortgang

1. Optimaliseren van de bestaande professionele dienstverlening √

2. Het lager neerleggen van verantwoordelijkheden waardoor aantal leidinggevenden binnen SP71 zal afnemen. √

3. Verder bouwen aan informatie-architectuur √

4. Voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ±

5. VRIS √

6. Regionaal Zaaksysteem √

7. Dienstverlening aan Holland Rijnland ±

8. Garantiebanen √

ad. 4. BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten)
De in 2017 geformuleerde verantwoordelijkheden en concrete opgaven om aan de BIG te voldoen zijn in 2018 opgepakt
maar momenteel nog niet volledig afgerond. Voorbeelden van nog openstaande acties zijn, het invoeren van Zivver (beveiligd
emailen), het verbeteren van audit en logging en het opzetten van een e-learning programma voor bewustwording bij
medewerkers.

ad. 7. Dienstverlening aan Holland Rijnland
In het eerste tertaal zijn de nieuwe exploitatieovereenkomsten 2018 overeengekomen. In deze exploitatieovereenkomsten
zijn de leveringshoeveelheden voor 2018 opgenomen. Voor de dienstverlening m.b.t. de tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp
zien we een sterke daling van de hoeveelheden. Deze daling betekent dat de formatie bij met name Financiën moet worden
ingekrompen. Ook voor 2017 is er minder afgenomen dan vooraf voorzien. Zoals eerder in het bestuur gemeld heeft er een
terugbetaling ter grootte van €35.000 over 2017 plaats gevonden.

ad 8. Garantiebanen
Binnen Servicepunt71 zijn veel medewerkers gedetacheerd of ingehuurd via de DZB die vallen onder het doelgroepenregister
van het UWV. Servicepunt71 heeft als doel gesteld de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om meer mensen
uit de doelgroep aan het werk te helpen. Wij streven ernaar om einde van dit jaar 4 garantiebanen gerealiseerd te hebben,
inmiddels is één garantiebaan gerealiseerd.
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4 Financiele overzichten
4.1 Ontwikkeling van de Lasten en Baten
Begrotingstotalen voor begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

1 ICT 8.670 9.970 11.110 9.874 7.787

2 Inkoop 1.761 1.723 1.723 1.723 1.723

3 Financien 7.913 7.901 7.901 7.901 7.901

4 HRM 4.297 4.329 4.329 4.177 4.177

5 Juridische zaken 2.564 2.608 2.608 2.608 2.592

6 Facilitaire zaken 2.487 2.416 2.416 2.416 2.416

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en
Onvoorzien

2.877 3.099 3.010 3.153 3.272

Totaal lasten 30.568 32.045 33.097 31.851 29.867

1 ICT - - - - -

2 Inkoop -478 -352 -352 -352 -352

3 Financien -572 -427 -427 -427 -427

4 HRM -72 -72 -72 -72 -72

5 Juridische zaken -170 -170 -170 -170 -170

6 Facilitaire zaken -2.418 -2.330 -2.330 -2.330 -2.330

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en
Onvoorzien

-26.955 -28.236 -29.332 -28.161 -27.214

Totaal baten -30.665 -31.587 -32.684 -31.513 -30.566

Toevoeging reserves 97 -27 75 -95 942

Onttrekking reserves - -431 -488 -244 -244

Totaal mutatie reserves 97 -458 -413 -338 699

TOTAAL RESULTAAT - - - - -

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

1 ICT -170 175 175 175 2

2 Inkoop -33 -10 -10 -10 -10

3 Financien -415 -170 -170 -170 -170

4 HRM 6 13 13 13 13

5 Juridische zaken -43 -25 -25 -25 -25

6 Facilitaire zaken 5 5 5 5 5

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en
Onvoorzien

280 -101 -169 -169 4

Totaal lasten -370 -114 -182 -182 -182

1 ICT - - - - -

2 Inkoop - - - - -

3 Financien - - - - -
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(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

4 HRM - - - - -

5 Juridische zaken - - - - -

6 Facilitaire zaken - - - - -

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en
Onvoorzien

-135 182 182 182 182

Totaal baten -135 182 182 182 182

Toevoeging reserves 708 - - - -

Onttrekking reserves -203 -68 - - -

Totaal mutatie reserves 505 -68 - - -

TOTAAL RESULTAAT - - - - -
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4.2 Taakstellingen
In de loop van de tijd zijn er diverse taakstellingen ingeboekt in de begroting van Servicepunt71. Het managementteam
van Servicepunt71 neemt deze taakstellingen regelmatig door en zoekt hierbij naar dekkingen. In de voorgaande
tertaalrapportages werd nooit specifiek ingegaan op deze taakstellingen. Omdat de taakstellingen gaan stapelen hebben
wij hier nu een separate paragraaf over opgenomen. Met deze paragraaf willen wij toelichten hoe wij de verschillende
taakstellingen en reeds voorziene, toekomstige opgaven willen afdekken.

Allereerst lichten we de taakstellingen per onderwerp toe met daarbij de oplossingsrichting die wij in de bijgaande
begrotingswijziging voorstellen. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de resterende taakstellingen ná verwerking van
de voorgestelde oplossingen. Voor deze resterende taakstellingen/opgaven gaan wij in de komende periode op zoek naar
mogelijke dekking en rapporteren daarover in de tweede tertaalrapportage.

Versterking Regionale I-samenwerking (VRIS)
Rondom VRIS zijn diverse taakstellingen op Servicepunt71 afgekomen. De eerste was bij de besluitvorming in 2017 waar
alle gemeenten en Servicepunt71 hebben afgesproken een bijdrage te betalen. Vervolgens is hier de bijdrage voor de nieuwe
werkplek bovenop gekomen.

Als oplossingsrichtingen hebben wij slechts beperkte mogelijkheden omdat er geen dekking uit programma 1. ICT meer
mogelijk is. Dit als gevolg van het feit dat de budgetten van ICT volledig zijn gealloceerd voor de nieuwe werkplek. Als
dekkingsmogelijkheid zien wij op dit moment alleen de nog niet toebedeelde stelpost voor de prijsindexatie van 2019. Hiermee
wordt deze taakstelling grotendeels afgedekt. maar dit levert feitelijk ook een bezuiniging op voor alle disciplines voor 2019 en
verder. Het is voor nu niet met zekerheid te zeggen of dit op termijn niet tot tekorten gaat leiden. Bij de volgende planning en
control producten blijven wij de effecten hiervan monitoren.

Na inzet van deze indexatiepost resteert er nog een taakstelling, hiervoor zal verder naar dekking binnen de begroting van
Servicepunt71 worden gezocht in aanloop naar de tweede tertaalrapportage. Voor de volledigheid wijzen wij ook op de
meerwerkkosten a.g.v. VRIS zoals benoemd aan het einde van hoofdstuk 2.1.

VRIS (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Bijdrage aan programma VRIS 2017 Taakstellingen 41 39 39 39 39

Bijdrage nieuwe werkplek ICT Taakstellingen - 118 268 122 3

Totaal 41 157 307 160 41

Prijsindexatie 2019 inzetten voor Nieuwe werkplek Oplossing binnen SP71 - -118 -123 -119 -3

Totaal na voorgestelde oplossingen 41 39 184 41 39

Garantiebanen
Net als de gemeenten heeft ook Servicepunt71 een opgave te vervullen in de garantiebanen. De eerste baan is inmiddels
gerealiseerd. Wij streven naar 8 banen per 2020. Uitgaande dat 50% van de loonkosten gedekt kunnen worden doordat
minder eigen formatie behoeft te worden ingezet resteert 50% om te dekken. Hiervoor wordt per baan een dekking gezocht
binnen Servicepunt71. Voor 2018 is dit nog niet volledig gelukt, maar dit zal bij de tweede rapportage zijn ingevuld.

Garantiebanen (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Garantiebanen (8 banen voor 2020) Taakstellingen 117 235 313 313 313

Totaal 117 235 313 313 313

50% salarisbudget van betreffende SE Oplossing binnen SP71 -59 -117 -156 -156 -156

Subsidie voor verstrekte garantiebaan Oplossing binnen SP71 pm pm pm pm pm

Totaal na voorgestelde oplossingen 59 117 156 156 156
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Algemene taakstelling
Vanuit 2017 resteert nog een algemene taakstelling van € 80.000. Om deze taakstelling in te lossen wordt een formatieplaats
bij de staf afgeraamd en wordt een klein gedeelte van de stelpost bedrijfsvoering ingezet. Per saldo is de taakstelling hiermee
volledig meerjarig ingelost.

Algemene taakstelling (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Restant omvang alg. bezuinigingstaakstelling 2018 Taakstellingen 80 80 80 80 80

Totaal 80 80 80 80 80

Inleveren formatieplaats staf Oplossing binnen SP71 -76 -76 -76 -76 -76

Gedeeltelijke inzet stelpost bedrijfsvoering Oplossing binnen SP71 -4 -4 -4 -4 -4

Totaal na voorgestelde oplossingen - - - - -

Nieuwe afspraken met Holland Rijnland
Met Holland Rijnland zijn nieuwe afspraken gemaakt over de dienstverlening voor 2018. Met name de daling van de uren van
financiën ten behoeve van de TWO Jeugdzorg valt hierbij op. Deze lagere inkomsten worden vanaf 2019 afgedekt door een
verlaging van de formatie. Voor 2018 zal dit waarschijnlijk nog niet volledig lukken. Vooralsnog wordt een deel afgedekt door
het inzetten van 50% van de post onvoorzien en door het vrijvallen van een balanspost. Het resterende deel wordt getracht
alsnog te vinden in de formatie van Servicepunt71. Mocht dit niet mogelijk blijken dan zal bij de tweede tertaalrapportage een
groter deel van de post onvoorzien worden ingezet.

Holland Rijnland (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Minder uren SE Financiën Taakstellingen 119 119 119 119 119

Minder uren SE Juridische Zaken Taakstellingen 39 39 39 39 39

Totaal 157 157 157 157 157

Inleveren formatieruimte SE FIN Oplossing binnen SP71 - -119 -119 -119 -119

Inleveren formatieruimte SE JZ Oplossing binnen SP71 -39 -39 -39 -39 -39

Afboeking reservering Holland Rijnland
(balanspost) Oplossing binnen SP71 -33 - - - -

50% inzet stelpost Onvoorzien Oplossing binnen SP71 -52 - - - -

Totaal na voorgestelde oplossingen 34 - - - -

Diverse extra bijdragen
In de afgelopen periode zijn een aantal besluiten genomen waarbij een extra bijdrage is gevraagd voor een nieuwe taak of
uitbreiding van een bestaande taak. Het gaat hierbij om CIO, FG en uitbreiding Matchpunt. Voor al deze drie onderwerpen
geldt dat ook Servicepunt71 hier aan bijdraagt. Voor deze taakstellingen is nog geen volledige dekking gevonden. In opmaat
naar de 2e tertaalrapportage zal hier dekking voor gezocht worden.

Diverse extra bijdragen (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Bijdrage Servicepunt71 aan FG Taakstellingen 12 12 12 12 12

Bijdrage Servicepunt71 aan CIO Taakstellingen 14 14 14 14 14

Extra bijdrage Matchpunt71 Taakstellingen 8 24 24 24 24

Totaal 34 50 50 50 50

Budget Werken in het Westen Oplossing binnen SP71 -8 -10 -10 -10 -10

Totaal na voorgestelde oplossingen 26 40 40 40 40
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Mobiliteitskosten
Een aantal keer per jaar wordt een actualisatie gemaakt van de te verwachten mobiliteitskosten binnen Servicepunt71. Als
dekking voor deze kosten dient de stelpost mobiliteit en de reserve flankerend beleid. Voor 2018 geeft dit voldoende dekking
voor de jaren daarna resteert een klein bedrag dat nog gedekt moet worden. Bij de volgende tertaalrapportage komen wij
hierop terug. Hierbij wordt uiteraard ook gekeken naar het voorkomen van mogelijke nieuwe mobiliteitskosten.

Mobiliteitskosten (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Inschatting lopende trajecten Knelpunten 233 132 165 104 104

Wijziging interne sturing Risico - pm pm pm pm

Programma VRIS Risico - pm pm pm pm

Totaal 233 132 165 104 104

Dekking uit stelpost Mobiliteit Oplossing binnen SP71 -30 -40 -100 -100 -100

Dekking uit reserve Flankerend beleid Oplossing binnen SP71 -203 -68 - - -

Totaal na voorgestelde oplossingen - 25 65 4 4

Resterende taakstellingen
Na akkoord op alle bovengenoemde oplossingsrichtingen resteert in totaal een taakstelling voor € 160.000 voor 2018. Deze
taakstelling dient binnen de exploitatie van Servicepunt71 te worden opgevangen. De budgetten van ICT vallen hier buiten,
aangezien deze volledig zijn gealloceerd voor de nieuwe werkplek. In ieder geval is er nog enige dekking te vinden in de post
onvoorzien en de stelpost bedrijfsvoering, hoewel deze posten natuurlijk in eerste instantie bestemd zijn voor het opvangen
van tegenvallers en niet voor het afdekken van taakstellingen.

Overzicht restant taakstellingen na verwerking voorstellen (bedragen x
€ 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

VRIS Taakstellingen 41 39 184 41 39

Garantiebanen Taakstellingen 59 117 156 156 156

Algemene taakstelling Taakstellingen - - - - -

Holland Rijnland Taakstellingen 34 - - - -

Diverse extra bijdragen Taakstellingen 26 40 40 40 40

Mobiliteitskosten Knelpunten - 25 65 4 4

Restant, nog te dekken 160 221 446 241 239
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4.3  Wijzigingsvoorstellen
Hieronder zijn de wijzigingsvoorstellen opgenomen die uit deze 1e Tertaalrapportage voortvloeien. Aan het bestuur zal worden
voorgesteld om de begroting 2018 als zodanig aan te passen.

A. Onderuitputting kapitaallasten
De verwachte kapitaallasten na verwerking van bij jaarrekening 2017 afgesloten investeringskredieten zijn berekend. Deze
komen als gevolg van vertraging in de lopende investeringen lager uit. De reserve Egalisatie kapitaallasten is bestemd om
schommelingen van kapitaallasten in het meerjarenbeeld te egaliseren. Het voordeel op de kapitaallasten wordt dan ook in
deze reserve gestort.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

1 ICT Lasten -255 - - - -

2 Inkoop Lasten -14 - - - -

3 Financien Lasten -299 - - - -

4 HRM Lasten -69 - - - -

5 Juridische zaken Lasten -16 - - - -

Overhead Lasten -54 - - - -

Reserves Toevoeging 708 - - - -

Totaal - - - - -

B. Nieuwe afspraken met Holland Rijnland
Met Holland Rijnland zijn nieuwe afspraken gemaakt over de dienstverlening voor 2018. Deze nieuwe afspraken betekenen
dat er een forse daling van de werkzaamheden voor met name de TWO Jeugdhulp. Deze daling van de activiteiten betekent
ook een daling van de inkomsten. Deze inkomstendaling moet worden opgevangen door vermindering van de formatie. Voor
2019 en verder is dit geen probleem. Voor 2018 resteert hiervoor een taakstelling. Zie ook hoofdstuk 4.2.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

1 ICT Lasten 17 17 17 17 17

2 Inkoop Lasten -9 - - - -

3 Financien Lasten -191 -191 -191 -191 -191

4 HRM Lasten 30 30 30 30 30

5 Juridische zaken Lasten -35 -35 -35 -35 -35

6 Facilitaire zaken Lasten -4 -4 -4 -4 -4

Overhead Lasten 0 1 1 1 1

Algemene
dekkingsmiddelen Baten 192 182 182 182 182

Totaal - - - - -

C. Extra krediet ICT-devices
Aankopen van ICT middelen vinden gedurende het gehele jaar plaats op basis van de aanvragen van de klantorganisaties.
Deze aankopen leiden tot een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Wij vragen het bestuur nu een krediet ter
beschikking te stellen van € 500.000 om deze aankopen te kunnen betalen. Bij het opstellen van de leveringsafspraken 2019
zal duidelijk worden wat de precieze omvang van bestellingen per gemeente is geweest en of het krediet volledig is benut.
Alsdan (bij de 1e tertaalrapportage 2019) zal een begrotingswijziging op de bijdrage van de gemeenten worden opgenomen.
Zoals nu ook is gedaan voor de investering van 2017 (mutatie 3A).
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Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

1 ICT Lasten - 173 173 173 -

Overhead Lasten - -173 -173 -173 -

Totaal - - - - -

D. Salarisbegroting 2018
Dit betreft een technische wijziging. Bij het opstellen van de primitieve begroting wordt de indexatie op de loonkosten
als stelpost per programma opgenomen. Nu is deze stelpost conform de formatie verdeeld. Hierdoor vinden er kleine
verschuivingen tussen de programma's plaats.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

1 ICT Lasten -13 -14 -14 -14 -14

2 Inkoop Lasten -10 -10 -10 -10 -10

3 Financien Lasten 21 21 21 21 21

4 HRM Lasten -6 -7 -7 -7 -7

5 Juridische zaken Lasten 8 9 9 9 9

6 Facilitaire zaken Lasten 9 10 10 10 10

Overhead Lasten -9 -7 -7 -7 -7

Totaal - - - - -

E. Leveringsafspraken 2018
Met de komst van de nieuwe verrekensystematiek is er geen sprake meer van herverdeeleffecten. Wel wordt jaarlijks bij het
opstellen van de leveringsafspraken een vergelijking gemaakt tussen begroting en af te nemen producten. Voor 2018 levert dit
een kleine verhoging op van de bijdrage van Leiden en een kleine verlaging van de bijdrage van Leiderdorp, Oegstgeest en
Zoeterwoude. De getallen treft u aan in hoofdstuk 4.4.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

Overhead Baten - - - - -

Totaal - - - - -

F. Chief information officer (CIO)
In de primitieve begroting 2019 is conform besluitvorming het budget voor de CIO opgenomen. Nu wordt dit ook voor 2018
verwerkt.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

Overhead Lasten 106 - - - -

Algemene
dekkingsmiddelen Baten -106 - - - -

Totaal - - - - -
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G. Inbedding Functionaris Gegevensbescherming (FG)
In de primitieve begroting 2019 is conform besluitvorming het budget voor de FG opgenomen. Nu wordt dit ook voor 2018
verwerkt.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

Overhead Lasten 85 - - - -

Algemene
dekkingsmiddelen Baten -85 - - - -

Totaal - - - - -

H. Reserve flankerend beleid
Ter dekking van de verwachte mobiliteitskosten in 2018 en 2019 wordt een bedrag onttrokken uit de reserve flankerend beleid.
Mocht gedurende 2018 blijken dat een lagere uitname benodigd is, wordt het verschil uiteraard teruggestort.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

Overhead Lasten 203 68 - - -

Reserves Onttrekking -203 -68 - -

Totaal - - - - -

I. Invulling taakstellingen
In hoofdstuk 4.2 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de taakstellingen en de dekkingsvoorstellen hierbij. Deze
voorstellen worden in deze wijziging verwerkt.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

3 Financien Lasten 55 - - - -

4 HRM Lasten -8 -10 -10 -10 -10

Algemene
dekkingsmiddelen Lasten -52 - - - -

Algemene
dekkingsmiddelen Baten -3 - - - -

Overhead Lasten 8 10 10 10 10

Overhead Baten - - - - -

Totaal - - - - -

J. Meerwerk ICT 2017
In 2017 zijn diverse extra devices, accounts en thuiswerkplekken afgenomen. Dit meerwerk is voor 2017 separaat
gefactureerd. Ook voor 2018 zal dit separaat gefactureerd worden. Voor de jaren erna wordt het meegenomen in de het najaar
2018 op te stellen begrotingswijzigng rondom VRIS. Het betreft hier een meerjarige begrotingswijziging die voor zienswijze
naar de raden gaat.

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

1 ICT Lasten 82 - - - -

Algemene
dekkingsmiddelen Baten -82 - - - -

Totaal - - - - -

K. Extra bijdrage Matchpunt71
In het SGB van 9 mei jl. is de evaluatie van Matchpunt besproken. Uit de evaluatie blijkt o.a. een forse groei van de vraag.
Het SGB heeft ingestemd met het structureel maken van de eerder incidenteel toegekende middelen voor Matchpunt (vanaf
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2019 € 93.000) en met een extra bijdrage vanaf 2018 om deze groei op te kunnen vangen. En de bijbehorende formatie
binnen Servicepunt71 hiervoor te verhogen. De financiële verwerking hiervan wordt nu voor 2018 aangeboden via deze
begrotingswijziging. Het meerjarig effect moet voor zienswijze naar de raden, om niet te vaak de raden om een zienswijze te
vragen nemen we deze post mee in de komende begrotingswijziging van VRIS. (zie j).

Programma (bedragen x
€ 1.000) Lasten/baten 2018 2019 2020 2021 2022

4 HRM Lasten 60 - - - -

Overhead Lasten -8 - - - -

Algemene
dekkingsmiddelen Baten -52 - - - -

Totaal - - - - -
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4.4 Bijdrage Deelnemers
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bijdrage per deelnemer. En het effect van de voorgestelde
begrotingswijzigngen op deze bijdragen. In de eerste tabel staat het totaaloverzicht, in de daarop volgende tabellen staat een
uitsplitsing per gemeente.

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Primitieve begroting -29.011 -30.508 -31.604 -30.433 -29.486

begrotingswijzing 1 2018 -361 - - - -

Stand voor 1e tertaalrapportage -29.372 -30.508 -31.604 -30.433 -29.486

Mutaties in deze tertaalrapportage

A. Onderuitputting kapitaallasten - - - - -

B. Nieuwe afspraken met Holland Rijnland - - - - -

C. Extra krediet ICT-devices - - - - -

D. Salarisbegroting 2018 - - - - -

E. Leveringsafspraken 2018 - - - - -

F. Chief information officer (CIO) -106 - - - -

G. Inbedding Functionaris Gegevensbescherming (FG) -85 - - - -

H. Reserve flankerend beleid - - - - -

I. Invullen taakstellingen - - - - -

J. Meerwerk ICT 2017 -82 - - - -

K. Extra bijdrage Matchpunt71 -52 - - - -

Totaal mutaties 1e tertaalrapportage -324 - - - -

Totaal bijdragen deelnemers -29.697 -30.508 -31.604 -30.433 -29.486

Gemeente Leiden (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Bijdrage primitieve begroting -22.276 -23.391 -24.232 -23.333 -22.606

begrotingswijzing 1 2018 -278 - - - -

E. Leveringsafspraken 2018 -25 - - - -

F. Chief information officer (CIO) -81 - - - -

G. Inbedding Functionaris Gegevensbescherming (FG) -66 - - - -

J. Meerwerk ICT 2017 -70 - - - -

K. Extra bijdrage Matchpunt71 -41 - - - -

Totaal bijdrage gemeente Leiden -22.836 -23.391 -24.232 -23.333 -22.606

Gemeente Leiderdorp (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Bijdrage primitieve begroting -3.129 -3.306 -3.424 -3.298 -3.196

begrotingswijzing 1 2018 -39 - - - -

E. Leveringsafspraken 2018 16 - - - -

F. Chief information officer (CIO) -12 - - - -

G. Inbedding Functionaris Gegevensbescherming (FG) -9 - - - -
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Gemeente Leiderdorp (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

J. Meerwerk ICT 2017 -10 - - - -

K. Extra bijdrage Matchpunt71 -4 - - - -

Totaal bijdrage gemeente Leiderdorp -3.186 -3.306 -3.424 -3.298 -3.196

Gemeente Oegstgeest (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Bijdrage primitieve begroting -2.537 -2.681 -2.777 -2.675 -2.592

begrotingswijzing 1 2018 -32 - - - -

E. Leveringsafspraken 2018 5 - - - -

F. Chief information officer (CIO) -9 - - - -

G. Inbedding Functionaris Gegevensbescherming (FG) -7 - - - -

J. Meerwerk ICT 2017 -1 - - - -

K. Extra bijdrage Matchpunt71 -4 - - - -

Totaal bijdrage gemeente Oegstgeest -2.585 -2.681 -2.777 -2.675 -2.592

Gemeente Zoeterwoude (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Bijdrage primitieve begroting -1.069 -1.130 -1.170 -1.127 -1.092

begrotingswijzing 1 2018 -13 - - - -

E. Leveringsafspraken 2018 4 - - - -

F. Chief information officer (CIO) -4 - - - -

G. Inbedding Functionaris Gegevensbescherming (FG) -3 - - - -

J. Meerwerk ICT 2017 -1 - - - -

K. Extra bijdrage Matchpunt71 -2 - - - -

Totaal bijdrage gemeente Zoeterwoude -1.089 -1.130 -1.170 -1.127 -1.092
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4.5 Financiële Positie
Investeringen
Nieuw te voteren krediet: Uitbreiding Werkplek71-devices 2018 € 500.000

Aankopen van ICT middelen vinden gedurende het gehele jaar plaats op basis van de aanvragen van de klantorganisaties.
De omvang van deze aankopen fluctueert gedurende het jaar zowel in geld als in volume, waardoor het lastig is om vooraf
een krediet hiervoor op te nemen in de primitieve begroting. Bij het opstellen van de tertaalrapportages maken wij steeds een
inschatting van het benodigde krediet, en verzoeken wij een krediet te voteren. Het nu gevraagde bedrag is gebaseerd op
een eerste inschatting. Voor 2018 verwachten wij een grote investering a.g.v. de invoering van de Surfaces. De bijbehorende
kapitaallasten worden vanaf 2019 in de begroting opgenomen. De dekking van deze lasten bestaat uit extra inkomsten van
de eigenaren. De verdeling over de vier eigenaren is afhankelijk van het aantal afgenomen devices en derhalve aan het einde
van 2018 bekend.

Reserves
Het verloop van de bestemmingsreserves geeft het volgende beeld:

Bestemmingsreserves voor mutaties

(bedragen x € 1.000) Stand
1/1/18

1 eind 2018 eind 2019 eind 2020 eind 2021 eind 2022

Algemene reserve 288 288 288 288 288 288

Reserve Flankerend Beleid 271 271 271 271 271 271

Reserve Egalisatie kapitaallasten 1.079 1.175 717 304 -35 664

Totaal bestemmingsreserves 1.637 1.733 1.275 862 524 1.222

1 Inclusief bestemming Jaarrekeningresultaat 2017 € 42.235 t.g.v. Reserve Flankerend beleid

Mutaties
Mutatie flankerend beleid zie ook Hoofdstuk 4.3 wijziging 2H
Mutatie egalisatiereserve kapitaallasten zie ook Hoofdstuk 4.3 mutatie 2A

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Algemene reserve - - - - -

Reserve Flankerend Beleid -203 -68 - - -

Reserve Egalisatie kapitaallasten 708 0 - - -

Totaal bestemmingsreserves 505 -68 - - -

Bestemmingsreserves na mutaties

(bedragen x € 1.000) Stand
1/1/18 eind 2018 eind 2019 eind 2020 eind 2021 eind 2022

Algemene reserve 288 288 288 288 288 288

Reserve Flankerend Beleid 271 68 - - - -

Reserve Egalisatie kapitaallasten 1.079 1.883 1.425 1.012 673 1.372

Totaal bestemmingsreserves 1.637 2.238 1.713 1.299 961 1.659
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