
 

 

      VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 9 juli 2020 

 

Agendapunt  

2 Concept verslag 4 juni 2020 

 

1. Het bestuur stelt het concept verslag vast 

 

4 1e tertaalrapportage plus 

bijbehorende 

begrotingswijziging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bestuur besluit vast te stellen: 

1. De voorliggende concept 1e tertaalrapportage 2020; 

2. De voorgestelde actualisatie van de prioriteiten voor 2020; 

3. De bijbehorende begrotingswijziging 2020-1 zonder structureel effect op de bijdrage van de deelnemers; 

4. Voor de vervolgaanschaf van Surfaces en toebehoren krediet Werkplek71 devices 2020 van € 800.000 beschikbaar te stellen dat in 

4 jaar wordt afgeschreven, met vanaf 2021 jaarlijks kapitaallasten van € 205.530 tot gevolg; 

5. Deze kapitaallasten van € 205.530 als volgt te dekken: 

a. Door het verlagen van het krediet Switches 2018 met € 150.000, waardoor vanaf 2021 een bedrag van € 30.997 aan kapitaallasten 

vrijvalt; 

b. Door het verlagen van het krediet Monitoren 2018 met € 150.000, waardoor vanaf 2021 een bedrag van € 30.997 aan kapitaallasten 

vrijvalt; 

c. Door het inzetten van de investering Werkplek71 Device 2021 uit het investeringsprogramma, waardoor vanaf 2022 een bedrag van 

€ 170.347 aan kapitaallasten vrijvalt; 

d. Door in 2021 incidenteel een bedrag van € 143.536 te onttrekken aan de reserve Egalisatie kapitaallasten; 

e. En als gevolg van a, b en c vanaf 2022 het surplus aan vrijvallende kapitaallasten van € 26.811 per jaar te storten in de reserve 

Egalisatie kapitaallasten. 

5 Vaststellen Begroting 2021 

Servicepunt71 inclusief reactie 

op zienswijzen gemeenten 

Het bestuur besluit: 

1. De begroting 2021 van Servicepunt71 vast te stellen; 

2. In te stemmen met bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden waarin de reactie van het bestuur op de ingebrachte 

zienswijzen is opgenomen.  

6.1 Actualiseren 

inkoopvoorwaarden, GIBIT, 

DNR, UAV 

Het bestuur besluit tot: 

1. Het intrekken van het gebruik van de AVA2013; 

2. Het intrekken van het gebruik van de Algemene voorwaarden inhuur flexkrachten; 

3. Het van toepassing verklaren van de volgende Inkoopvoorwaarden: ARVODI, ARIV, GIBIT, DNR en UAV; 

4. Het gebruik van de meest recente versie van deze voorwaarden op het moment van inkoop en/of aanbesteding; 
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5. Het vaststellen van een nieuwe set ‘Afwijkingen DNR voor opdrachten aan Architecten, Ingenieurs en Adviseurs van Servicepunt71 

en: de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude’. 

6.2 Actualiseren stageregeling Het bestuur besluit:  

1. Onderstaande gemeenschappelijk stageregeling vast te stellen; 

2. De op 13 oktober 2016 vastgestelde gemeenschappelijke stageregeling in te trekken 

6.3 Verzoek afwijken inkoopbeleid Het bestuur besluit:  

1. Conform voorstel in te stemmen met het afwijken van ons inkoopbeleid.  


