
 

 

      VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 9 april 2020 

 

Agendapunt  

4 Jaarstukken 2019 Servicepunt71 Het bestuur besluit: 

1. de Jaarstukken 2019 van Servicepunt71 vast te stellen met positief resultaat € 12.454; 

2. het positieve resultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen; 

3. kennis te nemen van de begrotingsonrechtmatigheid van afgerond € 36.000 op het programma Overhead, Vpb en Onvoorzien; 

4. kennis te nemen van de financiële onrechtmatigheid van € 215.000 op de naleving van de inkoop- en aanbestedingsregels; 

5. het krediet Contractbeheersysteem af te sluiten met een overschrijding van afgerond € 4.000; 

6. de voorgestelde af te sluiten kredieten zoals opgenomen in de staat van investeringskredieten af te sluiten; 

7. het budget voor Onvoorzien voortaan te verantwoorden op te nemen in het programma Overhead, 

Vpb en Onvoorzien in plaats van het programma Algemene dekkingsmiddelen; 

8. de Jaarstukken 2019 van Servicepunt71 voor 15 april 2020 beschikbaar te stellen aan de colleges en  de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten. 

5 Ontwerp Begroting 2021-2024 Het bestuur besluit: 

1. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2021-2024; 

2. de ontwerpbegroting 2021-2024, met bijgaande conceptbrief, aan de gemeenteraden van de deelnemers 

toe te zenden met het verzoek binnen 8 weken na verzending hun zienswijze bekend te maken. 

7.1 Werkkostenregeling 2020 Het bestuur besluit: 

1. Bijgaande lijst met personele vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddelen in het kader van de werkkostenregeling met 

ingang van 1 januari 2020 vast te stellen. 

7.2 Persoonlijk Gezondheid Budget 

2020 

Het bestuur besluit: 

1. De regeling Persoonlijk gezondheidsbudget 2020 Sericepunt71 vast te stellen. 

7.3 Begrotingswijziging 2-2020 na 

zienswijze 

Het bestuur besluit: 

1. Begrotingswijziging 2020_2 met betrekking tot de materiële budgetten van het Organisatieplan Groep 2 Regionale informatievoorziening 

vast te stellen. 

7.4 Wijziging Gemeenschappelijk 

Regeling Servicepunt71 

Het bestuur besluit: 

1. Aan artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 toe te voegen: 

h.    het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het 

ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan, als dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging 

van het daarmee te dienen openbaar belang’. 
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E.G.E.M. Bloemen           E. Zandstra 

2. De aldus gewijzigde regeling (2e wijziging) vast te stellen en te bepalen dat deze in werking treedt op de dag na de dag van uitgifte van 

de Staatscourant waarin het wordt bekendgemaakt, terug werkt tot en met 1 januari 2020 en kan worden aangehaald als 

“Gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (tweede wijziging)”. 

7.5 Beslissing op Bezwaar (BOB) Het bestuur neemt een vertrouwelijke Beslissing op Bezwaar. Het besluit is overeenkomstig het advies van de Commissie 

De volledige besluittekst wordt in een separaat document vastgelegd en ondertekend. 

7.6 Corona maatregel: invorderen 

klantorganisatie SP71 

Het bestuur bekrachtigt het CMT besluit inzake uitstel actieve invordering vanuit klantorganisatie SP71.  


