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Colofon
Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest
en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 2012
de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd
in één organisatie, Servicepunt71. Servicepunt71
levert producten en diensten op het gebied van
ICT, inkoop, financiën, HRM, juridische zaken en
facilitaire zaken.

Servicepunt71
Postbus 171
2300AD Leiden
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1 Programmaplan
1.1 Programma 1 Dienstverlening
Algemene voortgang
Servicepunt71 ontwikkelt zich tot de bedrijfsvoeringsafdeling van de gemeente. We houden rekening met de lokale wensen
van onze partners en wij zien dat deze wijzigen. Er is meer behoefte aan flexibiliteit, maatwerk, innovatie en regie. Binnen
deze nieuwe kaders sturen wij op standaardisatie, efficiency en het verhogen van het kwaliteitsniveau. Op deze manier zijn
wij zo nabij en efficiënt mogelijk. We spelen in op de vraag en bieden daarbij standaardisatie waar het kan en maatwerk waar
nodig. Over de gewenste innovatie denken wij actief mee, maar het ontbeert ons nu aan ruimte in geld en tijd om hier zeer
actief op in te spelen.

Naast het aanbieden van de reguliere dienstverlening, vernieuwen en ontwikkelen wij tegelijkertijd onze organisatie en
dienstverlening en bieden wij veel ondersteuning aan onze partners. Dit vraagt veel van de medewerkers van Servicepunt71:
naast dat zij de ontwikkelingen doormaken, maken zij de ontwikkelingen ook mogelijk. En dat allemaal binnen de kaders van
de begroting.

Al deze ontwikkelingen vinden plaats op verschillende vlakken in onze dienstverlening. Hier zijn al flinke successen gehaald,
bijvoorbeeld:
■ VRIS: de versterking van de regionale I-samenwerking ligt op schema, per 1 juli aanstaande komt de eerste groep over.

Het inhuizen van deze eerste groep ligt eveneens op schema.
■ Salarisadministratie: alle processen in de salarisadministratie zijn geoptimaliseerd en verder gedigitaliseerd.
■ Integrale servicedesks: door middel van een multichannelbenadering kunnen vragen via meerdere kanalen worden

ingediend. Door deze ontwikkeling beweegt Servicepunt71 steeds meer naar een servicepunt met één ingang.
■ Voortgang van de nieuwe digitale werkplek.

Al deze gelijktijdige ontwikkelingen en het hoge ambitieniveau geven ons de noodzaak tot herprioritering en temporisering
van toekomstige en ook huidige projecten. Door grote lopende ontwikkelingen bij ons en onze partners wordt veel van onze
medewerkers gevraagd. Hierdoor ontstaan o.a. de volgende knelpunten:
■ Door de hoge vraag naar capaciteit op projecten, blijven er geen tijd en middelen over voor innovatie.
■ De externe inhuur in de regio is erg hoog.
■ De taakstellingen knellen.
■ Hoge werkdruk door schaarste op capaciteit.

Leeswijzer
De rapportage bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bestaat uit het programmaplan met het Programma 1
Dienstverlening, waarin de voortgang wordt weergegeven van de ontwikkelingen in de dienstverlening van Servicepunt71.
Hoofdstuk 2 bestaat uit de paragraaf Bedrijfsvoering en de paragraaf Leveringsafspraken.

De voortgang van de ontwikkelingen in onze dienstverlening en leveringsafspraken in deze rapportage worden weergegeven
middels een kleurcodering. Groen betekent dat het binnen de planning en het budget gerealiseerd kan worden, oranje
betekent dat er extra inspanning of budget nodig is en rood wil zeggen dat realisatie niet meer mogelijk of doelmatig is. Voor
alleen de oranje en rode signaleringen wordt een toelichting gegeven.
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Ten slotte worden in hoofdstuk 3 de financiële overzichten samengevat. In de eerste twee paragrafen worden de ontwikkeling
van baten en lasten en de taakstellingen behandeld. In de andere paragrafen van dit hoofdstuk zijn de voorgestelde
begrotingswijzigingen, de bijdrage van de deelnemers en de financiële positie opgenomen.

Doelstellingen begroting 2019

1. Innovatie en digitalisering – 8. Verhogen rendement gemeentelijke uitgaven ±

2. VRIS √ 9. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ±

3. Vernieuwing digitale werkplek √ 10. Van financiële administratie naar analyse en advies ±

4. Dienstverleningsconcept √ 11. Regionale HRM Visie 071 ±

5. Versterken / professionalisering advies ± 12. Implementatie WNRA √

6. AVG ± 13. Doorontwikkeling bezwaarbehandeling √

7. Informatiebeveiliging √ 14. Facilitair regiemodel ±

Ad 1 Innovatie en digitalisering
Er zijn te weinig aandacht en middelen beschikbaar voor innovatie en digitalisering buiten de nieuwe projecten om. Bij
Informatiemanagement ligt de focus vooral op de reorganisatie en de reguliere dienstverlening. Er is geen tijd en capaciteit om
hier een gericht plan voor te maken en uit te voeren. Dit leidt tot een stagnatie in de ontwikkeling van de dienstverlening die
noodzakelijk is om aan te blijven sluiten op de vraag vanuit de partnerorganisaties.

Ad 5 Versterken / professionalisering advies
Het versterken en professionaliseren van het advisern vraagt om een doorontwikkeling van de adviesvaardigheden van onze
adviseurs. We sturen op een nauwere samenwerking tussen de verschillende adviseurs, zowel in als buiten de accountteams.
Deze ontwikkelingen vragen aandacht van HRM, maar de beschikbare capaciteit is niet toerekeind om de inzet te leveren die
nodig is.

Ad 6 AVG
Het gebruik van CE Wall is een groot aandachtspunt binnen Informatiemanagement. Er wordt gezocht naar een passende
oplossing om de inhoud van CE Wall AVG-proof te maken.

Ad 8 Verhogen rendement gemeentelijke uitgaven
In de begroting 2019 heeft Servicepunt71 aangegeven het gesprek te willen voeren over de ambities van de gemeenten
om het rendement van hun uitgaven te vergroten (optimaliseren) dan wel de kosten te reduceren. De gesprekken met de
gemeente zijn nog niet actief gestart. Het rendement van de uitgaven kan alleen verhoogd worden met inzet vanuit de
gemeenten en met het naleven van alle condities die hieraan verbonden zijn.

Ad 9 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Hoewel feitelijk aan de regionale afspraken wel correct invulling wordt gegeven, wordt het echte rendement en de echte
doelstellingen in samenspraak met de partners nog niet bereikt. Servicepunt71 zal in gesprek gaan met stakeholders uit de
verschillende organisaties om te kijken of er draagvlak en prioriteit is om samen met de partners meer met deze doelstelling te
doen.

Ad 10 Van financiële administratie naar analyse en advies
Door de grote hoeveelheid aan lopende projecten (ondersteuning accountantscontrole, sociaal domein, VRIS, P2P, etc.) waar
ondersteuning vanuit het vakteam financiën cruciaal is, is het lastig om in de reguliere dienstverlening echt de omschakeling te
maken van administratie naar analyse en advies. Het is een aandachtspunt maar door tijds- en capaciteitsgebrek komt het niet
goed uit de verf.
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Ad 11 Regionale HRM VISie 071
Veel thema’s binnen HRM, zoals de Arbeidsmarktstrategie en de co-creatie, krijgen de gewenste aandacht en lopen goed. Wat
focus vraagt is de connectie tussen de thema’s en de Regionale HRM VISie 071. De link tussen de meeste HRM-onderwerpen
en de HRM VISie is nog niet goed zichtbaar. Bij een aantal thema’s ontbreekt een (realistische) planning.

Ad 14 Regieorganisatie Facilitaire zaken
We hebben advies aan advocatenkantoor Pels Rijcken gevraagd om de specifieke juridische consequenties in beeld te
brengen. Afhankelijk van de uitkomst van dit advies zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Huisvesting gemeente Leiden
In de begroting 2019 was de verhuisbeweging van de gemeente Leiden nog niet opgenomen. Dit project vraagt veel inzet, en
zorgt ook dat andere regionale projecten hierdoor een andere (eerdere) deadline kennen.
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2 Paragrafen
2.1 Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering

1. Professionals aan zet ± 4. Huisvesting –

2. Sociaal werkgeverschap en duurzaamheid √ 5. Nieuwe accountant √

3. Regiemodel ICT en Facilitaire Zaken ± 6. Kapitaalgoederen √

Ad. 1 Professionals aan zet
De doorontwikkeling naar 'de professional aan zet' heeft veel aandacht nodig, met meer ondersteuning dan HRM op dit
moment kan bieden. Het capaciteitsknelpunt wordt o.a. veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim, waarbij wij de keuze
hebben gemaakt om de beschikbare capaciteit in eerste prioriteit in te zetten ten behoeve van de gemeenten.

Ad. 3 Regiemodel ICT en Facilitaire Zaken
■ Het regiemodel ICT, direct gevolg van de implementatie van de nieuwe digitale werkomgeving, verloopt voorspoedig.
■ Het regiemodel Facilitaire Zaken, zie hoofdstuk 1.1 ad. 14.

Ad. 4 Huisvesting Servicepunt71
De projectleider Huisvesting is aangetrokken en is van start gegaan met het plan voor het huisvesten van de eerste groep van
VRIS collega's per 1 juli aanstaande. Dit gaat naar verwachting geen problemen opleveren. Het inhuizen van de tweede en
derde groep VRIS-collega’s per 1 januari respectievelijk per 1 juli 2020 vormt een uitdaging. Het maakt het noodzakelijk om
de inrichting van het Tweelinghuis aan te passen, om op goede wijze huisvesting te kunnen bieden aan alle Servicepunt71-
medewerkers (incl. de nieuwe VRIS-collega’s) in hetzelfde pand.

Om dit te kunnen realiseren zullen er noodzakelijke aanpassingen in het Tweelinghuis moeten worden aangebracht. Daarbij
is het relevant dat de inrichting van het Tweelinghuis past bij de nieuwe koers van de organisatie, zoals deze eerder door het
SGB is vastgesteld. Het tijdspad is dat per 1 januari 2020 het Tweelinghuis is aangepast aan deze ontwikkelingen. Gelet op
de verhuizingbewegingen van de gemeente Leiden en de vraag aan Facilitaire Zaken, leidt dit tot capaciteitsknelpunten. Dit
heeft invloed op het tijdspad van de herhuisvesting in het Tweelinghuis. De projectleider neemt het voorgaande mee in zijn
plan van aanpak en het daarbij op te stellen kostenoverzicht. In het organisatieplan VRIS zijn deze kosten nog als een PM-
post opgenomen. De begroting van Servicepunt71 biedt voor het aandeel van Servicepunt71 in deze te maken kosten geen
ruimte.

Ziekteverzuim
Het verzuim binnen Servicepunt71 over de afgelopen 12 maanden is 6,9% (peildatum 6-6-2019). Dit is een toename van 0,5%
t.o.v. het gemiddelde van 2018. De stijging heeft plaatsgevonden in het langdurig verzuim i.c. 6 – 52 weken, waarbij het met
name niet arbeidgerelateerd verzuim is. Servicepunt71 zet optimaal in op preventie en het reduceren van het verzuim; zoekt
actief oplossingen en investeert in de re-integratie van medewerkers. De verzuimdossiers zijn op orde en er zijn door het UWV
geen sancties, in verband met onvoldoende inspanning van de werkgever, opgelegd. Om de dienstverlening voortgang te
laten vinden leidt dit tot een hogere inhuur, waar onvoldoende budgetten voor beschikbaar zijn.

Inhuur
Inhuur kent een hoog percentage van 23,9%. De veroorzakende factoren zijn, hoge werkdruk en hoeveelheid projecten,
ziekteverzuim, de krapte op de arbeidsmarkt, meerwerk voor gemeenten (b.v. de flexibele schil bij inkoop). In de volgende
rapportage willen wij dit percentage onderscheiden in een percentage doorlening en een overig percentage. Zodat dit getal
meer inzicht geeft. Wij monitoren de inhuur voortdurend en hebben de doelstelling deze zoveel mogelijk te beperken.
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Beleidsindicatoren
Vanuit het BBV is het vanaf 2018 verplicht een set beleidsindicatoren in de rapportages op te nemen. Via de website
'waarstaatjegemeente.nl' is het mogelijk de resultaten van gemeenten onderling te vergelijken. Van deze indicatoren vallen
er een aantal onder het hoofdtaakveld Bestuur en Organisatie. Omdat het voornamelijk overhead-gerelateerde indicatoren
betreft, zijn ze in deze paragraaf opgenomen. Het betreft de volgende indicatoren:

Beleidsindicator Eenheid Periode Realisatie Begroot Nederland Bron

1. Formatie FTE per 1.000 inwoners 2019 t/m periode 4 1,49 1,52 n.n.b. Realisatiecijfers

2. Bezetting FTE per 1.000 inwoners 2019 t/m periode 4 1,38 1,34 n.n.b. Realisatiecijfers

3. Apparaatskosten Kosten per inwoner 2019 nnb € 16,85 n.n.b. Begroting 2019

4. Externe inhuur Kosten inhuur als % van
totale loonsom incl. inhuur 2019 t/m periode 4 23,9% 11,6% n.n.b. Realisatiecijfers

5. Overhead % van totale lasten 2019 nnb 9,2% n.n.b. Begroting 2019

2.2 Leveringsafspraken
Leveringsafspraken regio 2019

1. VRIS √ 15. Een meer faciliterende rol bij het signaleren van nieuwe
wet- en regelgeving

√

2. Verbeteren proces jaarrekening ± 16. Optimaliseren doorlooptijd proces bezwaarbehandeling √

3. Aanbesteden nieuwe accountant √ 17. Discussie effectiviteit jaarverslag bezwaarbehandeling √

4. Initiëren meer strategische advisering bij
(maatschappelijke) opgaven

± 18. Vervangen apparatuur op de werkplek √

5. Kwaliteit fiscaal advies √ 19. Nieuwe digitale werkomgeving √

6. Invoering Omgevingswet √ 20. Wifi as a service √

7. Versterken ketensamenwerking financiën en gemeenten ± 21. Programma transitie VRIS √

8. Implementeren procesverbeteringen P2P ± 22. WNRA √

9. Managementinformatie Dashboard ± 23. Harmonisering arbeidsvoorwaarden en duurzame
inzetbaarheid

±

10. Inburgering inkoop en contractmanagement √ 24. Arbeidsmarktstrategie en ontwikkeling Leidse Regio √

11. Maatschappelijk verantwoord inkopen ± 25. Optimalisering (digitale) HRM werkprocessen ±

12. Jeugdzorg ± 26. Onderzoek moderniseren P&C-producten ±

13. Regieorganisatie facilitaire zaken ± 27. Duidelijke ingang en soepele procedures rondom inhuur ±

14. Doorontwikkelen juridisch advies √ 28. Strategische bedrijfsvoeringsagenda ±

Ad 2 Verbeteren proces jaarrekening
Naar aanleiding van kritiek van accountants van de partnerorganisaties is door Servicepunt71 een verbeterplan opgesteld
en uitgevoerd. Ook is er een bijdrage geleverd aan verbeterplannen van de partnerorganisaties. Voor het controlejaar 2018
geldt dat Servicepunt71 in 2019 een hogere inzet levert aan de partnerorganisaties (extra externe capaciteit dan formatief
aanwezig). Deze hogere inzet kent twee orzaken:
1. De beschikbare doorloooptijd voor de werkzaamheden was aanmerkelijk korter

de controle van boekjaar 2017 heeft tenslotte doorgelopen tot en met september 2018, waardoor controlejaar 2018 later is
gestart.

2. Er veel verbeterpunten zijn meegegeven door de accountant voor de controle op boekjaar 2018.
Met het sGB worden nadere afspraken gemaakt over het verrekenen van deze extra inzet.
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Ad 4 Initiëren meer strategische advisering bij (maatschappelijke) opgaven
Op dossiers als de Omgevingswet en maatschappelijke zorg wordt al meer strategisch en integraal advies aangeboden door
middel van de integrale accountteams. Het begin is hiermee gemaakt. Om te zorgen dat het breder gemaakt wordt dan alleen
de accountteams, moet het nog meer voeding krijgen. Het is belangrijk dat verwachtingen daarbij realistisch zijn, zowel die van
de gemeenten, als die van Servicepunt71.

Ad 7 Versterken ketensamenwerking financiën en gemeenten
Het gaat hier om de knip tussen de partnerorganisaties en Servicepunt71 in de financiële werkzaamheden. Doel is het
primaire proces zo goed mogelijk te ondersteunen. In 2019 is met verschillende partners het gesprek opgestart over de keten
en de huidige knip. Deze “knip” ligt tot nu toe per organisatie verschillend. Met de partners wordt in beeld gebracht hoe de
keten er naar de zes verschillende organisaties er nu uitziet en waar er verbetermogelijkheden zijn.

Ad 8 Implementeren procesverbeteringen P2P (Purchase to pay)
In 2019 wordt bij alle partnerorganisaties P2P ingevoerd waardoor gemeenten beter zicht hebben op de eigen financiële
administratie en contractbenutting. Daarmee zouden zij beter in control zijn en verloopt de keten efficiënter. Dit project is een
omvangrijke implementatie. De invoering van het technische systeem verloopt volgens planning, de invoering van een andere
manier van werken en het bereiken van de doelen vraagt van de projectgroep en de partners nog veel inzet.

Ad 9 Managementinformatie Dashboard
Samen met cluster beheer van de gemeente Leiden is een pilot succesvol ontwikkeld waarmee de managers actueel inzage
hebben in de belangrijkste indicatoren. Ook wordt binnen deze pilot geëxperimenteerd met het projectbureau Leiden. Een
verdere implementatie naar alle organisatiedelen en alle partnerorganisaties is afhankelijk van de beschikbare capaciteit. We
brengen in kaart wat hiervoor nodig is.

Ad 11 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Zie hoofdstuk 1.1 ad 9.

Ad 12 Jeugdzorg
Op dit moment is het nog onduidelijk wat de uitkomst is van de nieuwe positie van de Leidse regio met betrekking tot
jeugdzorg. Het accountteam van Servicepunt71 is in gesprek met de projectleider en ambtelijk opdrachtgever om goed en
tijdig aangehaakt te zijn.

Ad. 13 Regieorganisatie Facilitaire Zaken
Zie hoofdstuk 1.1 ad 14.

Ad 23. Harmonisering arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid
Deze onderwerpen zijn in co-creatie met de werkgeversvertegenwoordiging, werknemersleden van de GO’s en OR-en
en vertegenwoordigers van de vakbonden opgepakt. Het proces van deze harmonisatie gaat volgens planning en de
bijeenkomsten verlopen in een constructieve sfeer. Het doel van de sessies is om te komen tot een gezamenlijk beleidskader
waarbinnen de te ontwikkelen adviezen zich moeten bevinden. Na realisatie hiervan worden deze uitkomsten als belangrijk
richtsnoer in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers genomen. Het tijdpad is kritisch, omdat op voorhand
niet is aan te geven of de onderhandelingen binnen de gestelde termijn en vòòr 1 januari 2020 succesvol zijn afgerond.

Ad 25. Optimaliseren (digitale) HRM werkprocessen
De twee belangrijke processen Inhuur en Verzuim zijn onder begeleiding van een proces-expert opgepakt. Aan het proces
Inhuur is integraal met de afdeling Inkoop gewerkt. De betrokken HRM-medewerkers zijn tegelijkertijd getraind in het
procesmatig werken. Hierdoor zijn zij beter in staat om zelf in de toekomst processen te verbeteren. Alhoewel deze processen
volgens planning verlopen, is er nog een groter aantal HRM-processen dat moet worden beschreven dan wel geactualiseerd.
Het goed borgen van de processen en deze vervolgens actueel houden is noodzakelijk en een aandachtspunt.
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Ad 26 Onderzoek moderniseren P&C producten
Het moderniseren van de P&C-producten krijgt op dit moment geen urgentie in overleg met de regio. Wel vinden er
kleinschalige verbeteringen plaats.

Ad 27 Duidelijke ingang en soepele procedures rondom inhuur
De processen voor externe inhuur zijn opnieuw beschreven. De volgende stap is de dienstverlening (administratief) te
vereenvoudigen en de integraliteit (duidelijke ingang) te verbeteren. In de hele regio is momenteel sprake van een hoge
externe inhuur. Dit legt een groot beslag op de capaciteit en flexibele schil waardoor de doorontwikkeling momenteel onder
druk staat.

Ad 28. Strategische bedrijfsvoeringsagenda
Op 9 mei is door het SGB, PB (Platform Bedrijfsvoering) en CMT tezamen een eerste aanzet gemaakt voor de strategische
bedrijfsvoeringsagenda. Het CMT maakt nu aan de hand van de input van deze ochtend een concept agenda op. Deze
agenda zal gedurende de zomermaanden met de verschillende gemeenten besproken worden. Om vervolgens in het najaar
de agenda vast te kunnen stellen.
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Leveringsafspraken gemeenten 2019

Leiden Oegstgeest

1.Onderzoek Belastingdienst √ 11. Duurzame inzetbaarheid, verzuimaanpak, spp en
Talentgroep

√

2. Nieuwe rol verantwoording subsidies √ Zoeterwoude

3. Herhuisvesting gemeente Leiden ± 12. In cocreatie optimaliseren Begrijpelijke taal BOB's √

4. Doorontwikkeling WOB-behandeling en
nadeelcompensatieverzoeken

√ 13. Uitwerking MTO, vitaliteit, RI&E, inzet young
professionals

√

5. Strategisch ICT-plan voor DZB ± Leiderdorp

6. Verhuizing, cultuur en gedragsverandering, RI&E √ 14. Aansluiten Sterrentuin ±

7. Strategische personeelsplanning en doorontwikkeling √ 15. Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit √

Servicepunt71 16. Contractmanagement Inclusio √

8. ICT-contractmanagement ± 17. Opleidingsplan ±

9. Nieuwe organisatie SP71 en samensmelting met VRIS √ 18. Overgang naar de BSGR √

10. Huisvesting Servicepunt71 – 19. Evaluatie organisatieontwikkeling √

Ad 3 Herhuisvesting gemeente Leiden
Zowel Facilitaire Zaken, als HRM en ICT leveren een belangrijke bijdrage aan de herhuisvesting van de gemeente Leiden.
Het project loopt over het algemeen goed, het aandeel van HRM ligt op schema en ook aan de rol van Facilitaire Zaken wordt
goede invulling gegeven. Wel is gebleken dat hier een aantal hulpkrachten en/of externen voor nodig zijn. De complexiteit van
het project is dusdanig groot, dat het veel sturing en aandacht vraagt van de opdrachtgever.

Ad 5 Strategisch ICT-plan voor DZB
In samenspraak met de DZB wordt dit onderwerp door de DZB zelf opgepakt. Waar het van toepassing is worden de
ontwikkelingen wel meegenomen in de regionale projectenportfolio.

Ad 8 ICT-contractmanagement
De contractmanager is gestart. Het is duidelijk geworden dat het inventariseren van de bestaande gemeentelijke ICT-
contracten meer inzet vraagt dan verwacht. Dit komt omdat de originele contracten met regelmaat moeilijk te achterhalen zijn.

Ad 10 Huisvesting Servicepunt71
Zie hoofdstuk 2.1 ad 4.

Ad14 Aansluiten Sterrentuin
Op basis van de planning en veranderende inzichten vanuit Leiderdorp, is dit punt nog niet van start gegaan.
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3 Financiele overzichten
3.1 Ontwikkeling van de lasten en baten
Begrotingswijzigingen 1e tertaalrapportage per programma

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Dienstverlening 532 -758 -848 -848 -848

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien 453 758 - - -

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen - - 848 848 848

Totaal lasten 985 0 0 0 0

Programma 1 Dienstverlening -327 37 37 37 37

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien - - - - -

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen -80 -37 -37 -37 -37

Totaal baten -407 0 0 0 0

Toevoeging reserves - - - - -

Onttrekking reserves -578 - - - -

Totaal mutatie reserves -578 - - - -

TOTAAL RESULTAAT - 0 0 0 0

Begrotingstotalen na begrotingswijzigingen 1e tertaalrapportage per programma

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Dienstverlening1 31.734 30.126 28.602 26.499 26.476

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien 3.093 3.327 2.677 2.734 2.736

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen 105 105 953 953 953

Totaal lasten 34.932 33.557 32.231 30.185 30.165

Programma 1 Dienstverlening -3.804 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien - - - - -

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen -30.024 -29.703 -28.452 -27.443 -27.423

Totaal baten -33.828 -33.144 -31.893 -30.884 -30.863

Toevoeging reserves -27 75 -95 942 942

Onttrekking reserves -1.077 -488 -244 -244 -244

Totaal mutatie reserves -1.104 -413 -338 699 699

TOTAAL RESULTAAT - - - - -

1 Zie tabel hierna 'Specificatie Programma 1 Dienstverlening na begrotingswijziging'
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Specificatie Programma 1 Dienstverlening na begrotingswijziging

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Afdeling ICT 12.522 11.688 10.407 8.320 8.297

Afdeling Inkoop 1.976 1.856 1.856 1.856 1.856

Afdeling Financiën 7.809 7.586 7.546 7.546 7.546

Afdeling HRM 4.578 4.366 4.164 4.164 4.164

Afdeling Juridische Zaken 2.587 2.467 2.467 2.451 2.451

Afdeling Facilitaire Zaken 2.263 2.162 2.162 2.162 2.162

Totaal lasten Programma 1 Dienstverlening 31.734 30.126 28.602 26.499 26.476

Afdeling ICT -364 0 0 0 0

Afdeling Inkoop -524 -524 -524 -524 -524

Afdeling Financiën -427 -427 -427 -427 -427

Afdeling HRM -72 -72 -72 -72 -72

Afdeling Juridische Zaken -170 -170 -170 -170 -170

Afdeling Facilitaire Zaken -2.248 -2.248 -2.248 -2.248 -2.248

Totaal baten Programma 1 Dienstverlening -3.804 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441

Toevoeging reserves -27 75 -95 942 942

Onttrekking reserves -1.010 -488 -244 -244 -244

Totaal mutatie reserves -1.036 -413 -338 699 699

TOTAAL RESULTAAT 26.894 26.272 24.823 23.757 23.734
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3.2 Taakstellingen
De afgelopen jaren heeft Servicepunt71 diverse taakstellingen in de begroting ingeboekt. Het managementteam van
Servicepunt71 neemt de resterende opgaven regelmatig door en zoekt hiervoor naar dekking. Omdat de taakstellingen zijn
gaan stapelen wordt in deze separate paragraaf een totaaloverzicht van alle taakstellingen gegeven, en toegelicht in hoeverre
hier al een dekking voor is gevonden.

Openstaande taakstellingen
In 2019 hebben we de taakstellingen Garantiebanen, Matchpunt en Mobiliteiskosten ter grootte van € 130.000 structureel
ingevuld door de korting op de loonbudgetten te verhogen van 2,6% naar 3%. De inschatting is dat dit kan omdat er met
enige regelmaat vacatureruimte is die niet direct kan of hoeft te worden ingevuld. Er resteert voor 2019 een taakstelling
van € 160.000 door de versterking van de regionale I-samenwerking (VRIS) en de ontwikkeling naar de nieuwe digitale
werkomgeving.

Overzicht restant taakstellingen na verwerking voorstellen
(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

VRIS Taakstellingen 160 170 205 267 267

Bijdrage DNDW Taakstellingen - 145 2 - -

Garantiebanen Taakstellingen - - - - -

Diverse extra bijdragen Taakstellingen - - - - -

Mobiliteitskosten Knelpunten - 61 - - -

Totaal taakstelling 160 377 207 267 267

Hieronder worden de taakstellingen inhoudelijk nader toegelicht.

Versterking Regionale I-samenwerking (VRIS)
Rondom VRIS zijn diverse taakstellingen op Servicepunt71 afgekomen. De eerste was bij de besluitvorming in 2017, de
overige volgden in 2018 en begin 2019. Per saldo resulteert voor 2019 een taakstelling van € 160.000.

VRIS (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Bijdrage aan programma VRIS Taakstellingen 167 171 206 268 268

Begroting salarislasten naar -3% Verwerkte oplossing
2019 -8 -1 -1 -1 -1

Totaal taakstelling 160 170 205 267 267

DNDW, De Nieuwe Digitale Werkomgeving
Bij de besluitvorming over de businesscase voor de nieuwe digitale werkomgeving is tijdelijk extra geld nodig. Het aandeel van
Servicepunt71 is als taakstelling opgeboekt. In de 1e tertaalrapportage 2018 is hier een gedeeltelijke dekking voor gevonden.
Voor 2020 resteert een taakstelling van € 145.000.

DNDW de nieuwe digitale
werkomgeving 2019 2020 2021 2022 2023

Bijdrage DNDW Taakstellingen 118 268 122 3 -

Prijsindexatie 2019 inzetten voor
Nieuwe werkplek

Verwerkte oplossing
2018 -118 -123 -119 -3 -

Totaal taakstelling - 145 2 - -
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Garantiebanen
Net als de gemeenten heeft ook Servicepunt71 een opgave te vervullen in de garantiebanen. Wij streven naar 8 banen per
2020. Ons uitgangspunt is om 50% van de loonkosten te dekken uit ruimte binnen de eigen formatie, de overige 50% wordt nu
gedekt vanuit de voorgestelde verlaging van de loonbudgetten.

Garantiebanen (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Garantiebanen (8 banen voor 2020) -
bedragen bijgesteld Taakstellingen 166 222 222 222 222

50% salarisbudget van betreffend
team

Verwerkte oplossing
2018 -83 -111 -111 -111 -111

Begroting salarislasten naar -3% Verwerkte oplossing
2019 -83 -111 -111 -111 -111

Totaal taakstelling - - - - -

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. Hierbij resteeert alleen nog een gedeelte van de taakstelling voor uitbreiding Matchpunt
(o.a. inzet bij garantiebanen, arbeidsmarktontwikkeling, stagebureau) vanaf 2019. Ook deze taakstelling wordt nu gedekt
vanuit de voorgestelde verlaging van de loonbudgetten.

Diverse extra bijdragen (bedragen x
€ 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Extra bijdrage Matchpunt71 Taakstellingen 14 14 14 14 14

Begroting salarislasten naar -3% Verwerkte oplossing
2019 -14 -14 -14 -14 -14

Totaal taakstelling - - - - -

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. Beiden zijn onvoldoende om alle
kosten af te dekken. Daarom wordt nu ook een deel van de voorgestelde verlaging van de loonbudgetten ingezet. Alleen voor
2020 resteert nog een knelpunt.

Mobiliteitskosten (bedragen x
€ 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Inschatting lopende trajecten Knelpunten 25 65 4 4 4

Begroting salarislasten naar -3% Verwerkte oplossing
2019 -25 -4 -4 -4 -4

Totaal knelpunt - 61 - - -
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3.3  Wijzigingsvoorstellen
Hieronder zijn de wijzigingsvoorstellen opgenomen die uit deze 1e Tertaalrapportage voortvloeien. Aan het bestuur zal worden
voorgesteld om de begroting 2019 als zodanig aan te passen.

A. Onttrekking Reserve Bedrijfsvoering ICT
In boekjaar 2018 is het budgettaire overschot van VRIS in een aparte reserve geplaatst om latere uitputting mogelijk te maken.
Met deze begrotingswijziging wordt het volledige saldo ter grootte van €578.000 uit de Reserve Bedrijfsvoering ICT onttrokken
en aan het budget van VRIS toegevoegd om verdere invulling aan de doelstellingen te kunnen geven. Eind 2019 wordt
bekeken welk deel van dit budget wederom resteert en dit zal weer aan de reserve toegevoegd worden voor aanwending op
een later moment.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Dienstverlening Lasten 578 - - - -

Reserves Onttrekking -578 - - - -

Totaal - - - - -

B. Projectkosten uitlevering Surfaces Leiden
Met de gemeente Leiden is overeengekomen dat zij de projectkosten voor de uitlevering van de Surfaces dragen. De begrote
projectkosten bedragen € 192.000 voor een periode van 5 maanden en verrekenen we op basis van nacalculatie. We stellen
voor de projectkosten en doorbelasting aan gemeente Leiden in de begroting op te nemen.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Dienstverlening Lasten 192 - - - -

Programma 1 Dienstverlening Baten -192 - - - -

Totaal - - - - -

C. Verhoging budget accountant
Het nieuwe contract met de accountant vraagt om aanpassing van het budget. Met deze wijziging wordt het budget in
overeenstemming met het nieuw afgesloten contract gebracht. De aanpassing bedraagt € 43.000.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien Lasten 43 - - - -

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen Baten -43 - - - -

Totaal - - - - -

D. Inzet overschot organisatieontwikkeling
Met uitwerking van de wijzigingen in formatie na inrichting van de nieuwe interne sturing is er budget vrijgekomen wat op
andere plaatsen binnen Servicepunt71 ingezet wordt. Hiermee zijn versterkingen op andere posities gefinancierd of tijdelijke
verbeteringsprojecten mogelijk gemaakt.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Dienstverlening Lasten 351 113 72 72 72

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien Lasten -351 -113 -72 -72 -72

Totaal - - - - -
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E. Correctie begroting personele lasten naar maximale salarisschaal minus 3%
Normaliter wordt in de begroting van de personele lasten rekening gehouden met de maximale salarisschaal minus 3%. Dit
omdat niet alle medewerkers in het einde van de schaal zitten en vacatures meestal niet direct vervuld worden. In 2019 is
rekening gehouden met -2,6%. Met deze begrotingswijziging wordt de personele begroting aangepast naar de gebruikelijke
maximale salarisschaal minus 3%. Met deze 'kaasschaaf-methode' wordt € 120.000 vrij gespeeld om een deel van de
taakstellingen in te vullen.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Dienstverlening Lasten -120 -120 -120 -120 -120

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien Lasten 120 120 120 120 120

Totaal - - - - -

F. Leveringsafspraken gemeenten 2019
Aanpassing in de leveringsafspraken voor 2019 vragen een aanpassing in de bijdragen van de gemeenten. Met deze
begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen Baten -69

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen Baten 69

Totaal - - - - -

G. Aanpassen leveringsafspraken Holland Rijnland
De dienstverlening voor Holland Rijnland is aangepast. Hieruit volgend is ook de bijdrage aan Servicepunt71 bijgesteld. Het
financiële effect voor Servicepunt71 is een verlaging van de baten met € 45.000.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Dienstverlening Lasten -41 -41 -41 -41 -41

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien Lasten -5 -5 -5 -5 -5

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen Baten 45 45 45 45 45

Totaal - - - - -

H. Meerwerk ICT middelen 2018
In 2018 zijn diverse extra devices, accounts en thuiswerkplekken afgenomen. Dit meerwerk is voor 2018 separaat
gefactureerd, met deze begrotingswijzging worden de kapitaalslasten in de vaste bijdrage opgenomen.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Dienstverlening Lasten -1

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien Lasten 173

Programma 1 Dienstverlening Baten -172

Totaal - - - - -
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I. Technische wijzigingen
Dit bevat een vijftal technische wijzigingen.
1. Dit betreft een correctie op een eerdere begrotingswijziging uit de tweede bestuursrapportage van 2018. Als gevolg van

verminderde inzet van Facilitaire Zaken is de bijdrage van de Gemeente Leiden iets verlaagd. Deze budgetverlaging had
bij Facilitaire Zaken verwerkt moeten worden in plaats van bij Algemene Dekkingsmiddelen zoals het in 2018 verwerkt was.
Met deze begrotingswijziging is de correctie gemaakt.

2. Per 2019 zijn de opleidingsbudgetten bij de vakteams ondergebracht in plaats van bij de staf. Hiermee is de daadwerkelijke
budgetoverheveling gerealiseerd.

3. Dit is de budgettaire uitwerking van de nieuwe invulling van de interne sturing. Het saldo van deze aanpassing
is bij Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien geplaatst en bij begrotingswijziging 'D. Inzet overschot
organisatieontwikkeling' weer ingezet voor andere doelen.

4. Een aantal formatiewijzigingen zijn hiermee budgettair geëffectueerd.
5. Dit betreft de begrotingswijziging als uitwerking van de vereenvoudiging van de programmaindelling. De zes service

eenheden zijn samengevoegd tot Programma 1 Dienstverlening.

(bedragen x € 1.000) Lasten/
baten 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 ICT (oud) Lasten -10.802 -11.832 -10.550 -8.463 -8.463

Programma 2 Inkoop (oud) Lasten -1.850 -1.850 -1.850 -1.850 -1.850

Programma 3 Financien (oud) Lasten -7.828 -7.727 -7.727 -7.727 -7.727

Programma 4 HRM (oud) Lasten -4.627 -4.542 -4.389 -4.389 -4.389

Programma 5 Juridische zaken (oud) Lasten -2.594 -2.594 -2.594 -2.578 -2.578

Programma 6 Facilitaire zaken (oud) Lasten -2.340 -2.340 -2.340 -2.340 -2.340

Programma 1 ICT (oud) Baten - - - - -

Programma 2 Inkoop (oud) Baten 478 478 478 478 478

Programma 3 Financien (oud) Baten 427 427 427 427 427

Programma 4 HRM (oud) Baten 72 72 72 72 72

Programma 5 Juridische zaken (oud) Baten 170 170 170 170 170

Programma 6 Facilitaire zaken (oud) Baten 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330

Programma 1 Dienstverlening Lasten 29.614 30.174 28.690 26.587 26.587

Programma 2 Overhead, VPB en Onvoorzien Lasten 472 755 805 805 805

Programma 3 Algemene Dekkingsmiddelen Lasten -83 -83 -83 -83 -83

Programma 1 Dienstverlening Baten -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441

Totaal - - - - -
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3.4 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.

Totaal bijdrage deelnemers

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Stand voor 1e tertaalrapportage -32.398 -32.120 -30.869 -29.860 -29.840

Mutaties in deze tertaalrapportage

B. Projectkosten uitlevering Surfaces Leiden -192 - - - -

C Verhoging budget accountant -43 - - - -

F Leveringsafspraken gemeenten 2019 - - - - -

H Meerwerk ICT Middelen 2018 -172 - - - -

Totaal bijdragen deelnemers -32.805 -32.120 -30.869 -29.860 -29.840

Bijdrage Gemeente Leiden

Gemeente Leiden (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Stand voor 1e tertaalrapportage -24.848 -24.640 -23.680 -22.905 -22.889

Mutaties in deze tertaalrapportage

B. Projectkosten uitlevering Surfaces Leiden -192 - - - -

C Verhoging budget accountant -33 - - - -

F Leveringsafspraken gemeenten 2019 -42 - - - -

H Meerwerk ICT Middelen 2018 -118 - - - -

Totaal bijdragen deelnemers -25.233 -24.640 -23.680 -22.905 -22.889

Bijdrage Gemeente Leiderdorp

Gemeente Leiderdorp (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Stand voor 1e tertaalrapportage -3.491 -3.461 -3.326 -3.217 -3.215

Mutaties in deze tertaalrapportage

C Verhoging budget accountant -5 - - - -

F Leveringsafspraken gemeenten 2019 55 - - - -

H Meerwerk ICT Middelen 2018 -15 - - - -

Totaal bijdragen deelnemers -3.456 -3.461 -3.326 -3.217 -3.215
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Bijdrage Gemeente Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Stand voor 1e tertaalrapportage -2.863 -2.826 -2.717 -2.629 -2.627

Mutaties in deze tertaalrapportage

C Verhoging budget accountant -4 - - - -

F Leveringsafspraken gemeenten 2019 -27 - - - -

H Meerwerk ICT Middelen 2018 -17 - - - -

Totaal bijdragen deelnemers -2.911 -2.826 -2.717 -2.629 -2.627

Bijdrage Gemeente Zoeterwoude

Gemeente Zoeterwoude (bedragen x
€ 1.000)

2019 2020 2021 2022 2023

Stand voor 1e tertaalrapportage -1.196 -1.192 -1.146 -1.109 -1.109

Mutaties in deze tertaalrapportage

C Verhoging budget accountant -2 - - - -

F Leveringsafspraken gemeenten 2019 14 - - - -

H Meerwerk ICT Middelen 2018 -21 - - - -

Totaal bijdragen deelnemers -1.204 -1.192 -1.146 -1.109 -1.109



22 | SERVICEPUNT 71

3.5 Financiële positie
Investeringen:
Nieuw te voteren krediet: Werkplek71-devices 2019 € 1.000.000
In 2019 verwachten wij een grote investering voor Surface-devices als gevolg van invoering van de Nieuwe Werkplek.
Het totale investeringsplan voor de nieuwe digitale werkplak is nog niet gereed en volgt bij de tweede tertaalrapportage.
In de begroting is rekening gehouden met de (kapitaal)llasten van de Nieuwe Werkplek. Vooruitlopend op het volledige
investeringsplan vragen wij een krediet van € 1.000.000 voor de eerste vervangingen te voteren.

Reserves
Bestemmingsreserves voor mutaties

(bedragen x € 1.000) Stand 1/1/19 eind 2019 eind 2020 eind 2021 eind 2022 eind 2023

Algemene Reserve 1301 130 130 130 130 130

Reserve Flankerend Beleid 72 4 4 4 4 4

Reserve Egalisatie Kapitaallasten 1.883 1.425 883 528 253 209

Reserve Bedrijfsvoering ICT 578 578 578 578 578 578

Totaal bestemmingsreserves 2.663 2.137 1.595 1.240 966 921

1 Vooruitlopend op besluitvorming jaarrekening 2018 is uitgegaan van onttrekking van het negatieve jaarrekeningresultaat 2018 van € 158.000

Mutaties

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Algemene Reserve - - - - -

Reserve Flankerend Beleid - - - - -

Reserve Egalisatie Kapitaallasten - - - - -

Reserve Bedrijfsvoering ICT -578 - - - -

Totaal bestemmingsreserves -578 - - - -

Bestemmingsreserves na mutaties

(bedragen x € 1.000) Stand 1/1/19 eind 2019 eind 2020 eind 2021 eind 2022 eind 2023

Algemene Reserve 130 130 130 130 130 130

Reserve Flankerend Beleid 72 4 4 4 4 4

Reserve Egalisatie Kapitaallasten 1.883 1.425 883 528 253 209

Reserve Bedrijfsvoering ICT 578 - - - - -

Totaal bestemmingsreserves 2.663 1.559 1.017 662 387 343
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