
 

 

VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 8 juli 2021 

 

Punt Onderwerp Besluit 

2. Concept verslag d.d. 17 juni 2021 Het bestuur stelt het concept verslag van het overleg van 17 juni 2021 vast. 

3. Begrotingswijziging 2021-3 (1e 

tertaalrapportage 2021)1 

Het bestuur besluit: 

1. De 1e  tertaalrapportage 2021 vast te stellen; 

2. De bijbehorende begrotingswijziging met alle begrotingsmutaties die niet onder besluit 3 vallen definitief vast te stellen; 

3. De bijbehorende begrotingswijziging met een meerjarig effect op de bijdrage van de deelnemers voorlopig vast te stellen, en deze 

wijziging na de behandeling van de 2e tertaalrapportage 2021 voor zienswijzen aan de raden van de deelnemers aan te bieden; 

4. De onderuitputting van de kapitaallasten van € 516.908 toe te voegen aan de reserve Egalisatie kapitaallasten; 

5. Het krediet 7000684 Vervanging financieel systeem 2021 met een saldo van € 643.722 af te sluiten, dit bedrag om te zetten naar 

een exploitatiebudget in 2021 van € 643.722 conform het projectplan voor het vervangen van het financieel systeem door € 

643.722 te onttrekken aan de reserve Egalisatie kapitaallasten, en de vrijvallende kapitaallasten na afsluiting van het krediet vanaf 

2022 van € 109.173 per jaar toe te voegen aan de reserve Egalisatie kapitaallasten; 

6. Het krediet Verbouwing Tweelinghuis 2020 met € 81.000 te verhogen tot € 745.000, de afschrijvingstermijn bij te stellen van 6 

naar 5 jaar, en de hiervoor benodigde kapitaallasten van € 38.632 vanaf 2022 tot en met 2026 te onttrekken uit de reserve 

Egalisatie kapitaallasten; 

7. Voor de vervanging van de AV-middelen in het Tweelinghuis in 2021 een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen, en hiervoor 

vanaf 2022 jaarlijks € 20.301 te onttrekken aan de reserve Egalisatie kapitaallasten als dekking voor de  kapitaallasten van dit 

krediet en toekomstige vervangingen. 

4. Vaststellen begroting 2022 (incl. 
reactie op zienswijzen gemeenten) 

Het bestuur besluit: 

1. De begroting 2022 van Servicepunt71 vast te stellen; 

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

opgenomen. 

5.1 (Vertrouwelijk) concept verslag d.d. 

28 juni 2021 

Het bestuur stelt het concept verslag van het overleg van 28 juni 2021 vast. 

 

 
1 Het Bestuur heeft in de vergadering van 8 juli 2021 besloten om de huidige zienswijzenprocedure te volgen. Dit betekent dat de begrotingswijziging met een meerjarig effect op de bijdrage van de deelnemers nu 

voor zienswijzen aan de raden van de deelnemers wordt aangeboden. 

 



 

Punt Onderwerp Besluit 

6.1 Vaststellen DVO Holland Rijnland Het bestuur besluit: 

1. De inhoud van de DVO en onderliggende SLA’s vast te stellen 

2. De meerwerkovereenkomst met de gemeente Leiden aan te gaan voor de uitvoering van de beschreven diensten in de DVO en 

SLA’s. 
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