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3 Actieplan beheersbare 

bedrijfsvoering 

Het bestuur besluit: 

1. De cao en uitbreiding huisvesting te zien als autonome factoren en de bijdrage aan Servicepunt71 structureel te verhogen. 

2. Voor het kalenderjaar 2019 en 2020 de voorstellen 1 t/m 4 te accorderen en deze voorstellen te verwerken in de 2e tertaalrapportage 2019 en de 

begroting 2020 van Servicepunt71, voor een toelichting, zie slide 10 t/m 14 van het actieplan. 

3. Voorstel 5a, extra bijdrage t.b.v. resterende taakstelling 2020, niet over te nemen. Met de toezegging dat in het voorjaar 2020 alsnog de extra 

bijdrage wordt toegekend indien het jaarsaldo 2019 en de prognose 2020 definitief geen ruimte bieden om de taakstelling binnen de begroting van 

Serivcepunt71 op te vangen.  

4. Naar aanleiding van voorstel 5b voor het kalenderjaar 2021 en daarop volgende jaren gezamenlijk een principieel gesprek te voeren. Dit betreft de 

taakstellingen (2021 en verder), de groei van de gemeenten i.r.t. de bedrijfsvoering, de gewenste kwaliteit en doorontwikkeling van de 

bedrijfsvoering, de strategische bedrijfsvoeringsagenda (is in de maak) en het hanteren van de verdeelsleutel over vier of vijf organisaties i.r.t. de 

financiële positie van Servicepunt71. In dit meer principiële gesprek kunnen de uitgangspunten voor de komende jaren met elkaar verkend 

worden. Voor een toelichting, zie slide 20. 

5. De voorstellen 6 en 7 te accorderen. Voor een toelichting, zie slide 16 en 17. 

4.1 Bekrachtiging 

ledenraadpleging CAO 

gemeenten 

Het bestuur bekrachtigt: 

1. Het besluit in te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 1 januari 2019 tot 1 januari 2021, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake: 

I. looptijd  

II. salaris 

III. tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering 

IV. verlof en vitaliteit 

V. transitievergoeding 

VI. werkgeversbijdrage 

VII. flexibiliteit en zekerheid 

VIII. procesafspraken 

2. Het besluit de inhoud van besluit 1 door de secretaris van het bestuur uiterlijk op 6 september 2019 ter kennis te brengen aan de VNG 

4.2 Bekrachtiging BOB Het bestuur bekrachtigt het eerder per email afgestemde vertrouwelijke besluit. Het besluit is overeenkomstig het advies van de Commissie. 


