
 

VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 14 april  2021 

 

Punt Onderwerp Besluit 

2. Concept verslagen d.d. 18 februari 

2021, 24 februari 2021 en 4 maart 

2021 

1. Het bestuur stelt het vertrouwelijke concept verslag van het overleg van 18 februari 2021 vast. 

2. Het bestuur stelt het concept verslag van het overleg van 24 februari 2021 vast. 

3. Het bestuur stelt het concept verslag van het overleg van 4 maart 2021 vast. 

3. Jaarrekening 2020 Servicepunt71 Het bestuur besluit: 

1. De Jaarstukken 2020 vast te stellen en het resultaat van € 1.856.922 als volgt in te zetten: 

a. De volgende restantbudgetten van per saldo € 318.500 als volgt over te hevelen naar het boekjaar 2021: 

i. budget organisatieontwikkeling van € 31.000; 

ii. budget kosten accountantscontrole boekjaar 2020 van € 17.500; 

iii. Incidenteel projectbudget financieel systeem van € 90.000; 

iv. teamontwikkelings- en opleidingsbudgetten VRIS groep 2 van € 150.000; 

v. budget bezwaarafhandeling 2020 van € 30.000; 

b. Een bedrag van per saldo € 388.000 toe te voegen aan de reserve Bedrijfsvoering Informatievoorziening voor uitgaven in 

2021, en ultimo 2021 het niet uitgegeven bedrag terug te laten vloeien naar de deelnemers; 

c. Het resterende resultaat van € 1.150.492 te bestemmen door het voor 2021 beschikbaar stellen van de volgende budgetten: 

i. voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden € 35.000; 

ii. voor de meerkosten van de tijdelijke vervanging van de directeur  

iii. € 90.000; 

iv. voor geconstateerde knelpunten en doorontwikkeling- en verbeteringstrajecten € 1.025.492; 

2. Ten aanzien van de volgende kredieten: 

a. Het krediet 7000305 Vervanging financieel systeem af te sluiten met een positief saldo van € 643.722, en voor dit saldo van  

€ 643.722 een nieuw krediet Vervanging financieel systeem 2021 beschikbaar te stellen; 

b. Het krediet 7000557 Kantoor71 Surfaces en toebehoren 2019 af te sluiten met en saldo van € 961; 

c. Het krediet 7000642 Kantoor71 Surfaces en toebehoren 2020 af te sluiten met een positief saldo van € 887.695, en voor dit 

saldo van € 887.695 een nieuw krediet Kantoor71 Surfaces en toebehoren 2021 beschikbaar te stellen; 

d. Het krediet 7000638 AV-middelen Stadskantoor Leiden af te sluiten met een positief saldo van € 128.363, en het saldo van  

€ 128.363 toe te voegen aan het krediet 7000640 AV-middelen Raadszaal Leiden; 

e. De in het kader van VRIS groep 2 voor overname van activa van de gemeenten Leiden en Leiderdorp ingestelde kredieten 

7000644 tot en met 7000658 af te sluiten; 

f. Het krediet 7000604 Aanschaf spendanalysetool af te sluiten met een positief saldo van € 15.230. 

3. De 1e begrotingswijziging 2021 voor de bestemming van het resultaat 2020 vast te stellen conform tabel in besluittekst. 



 

Punt Onderwerp Besluit 

4. De Jaarstukken 2020 ter kennisneming beschikbaar te stellen aan colleges en gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten. 

4. Ontwerpbegroting 2022-2025 en 
tweede begrotingswijziging 2021 
Servicepunt71 

Het bestuur besluit: 

1. De Ontwerpbegroting 2022-2025 vast te stellen; 

2. De Ontwerpbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraden van de deelnemers toe te zenden met het verzoek binnen 8 weken 

na verzending hun zienswijzen bekend te maken; 

3. Als tweede begrotingswijziging voor 2021 vast te stellen conform tabel in besluittekst. 

5.  Algemeen Controleplan 
Servicepunt71 en verlengen contract 
accountant 

Het bestuur besluit:  

1. Gebruik te maken van de optie tot verlengen (boekjaar 2022), zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst tussen 

Servicepunt71 en Baker Tilly N.V. betreffende Accountantsdiensten 2019-2022. 

9.1. Wijziging regeling Regionale 
Toegangscontrolepas en 
bezoekerspas 

Het bestuur besluit: 

1. De gewijzigde regeling ‘Regionale toegangscontrolepas en bezoekerspas’ vast te stellen. 
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