
 

 

VASTGESTELDE BESLUITEN Bestuur 23 december 2021  

 
Punt Onderwerp Besluit 
2. Concept verslag d.d. 2 december 

2021 

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

3. Begrotingswijziging 2021-4 (2e 

tertaalrapportage 

Het bestuur besluit: 

1. De begrotingswijziging 2021-4 (2e tertaalrapportage 2021) vast te stellen; 

2. In te stemmen met de brief aan de gemeenteraden waarmee het bestuur de raden in kennis stelt dat de voorgelegde 

begrotingswijziging na ontvangst van de zienswijzen is vastgesteld. 

4. Decemberwijziging 2021-5 Het bestuur besluit: 

1. De begrotingswijziging volgend uit de Decemberwijziging 2021 zoals hieronder weergegeven vast te stellen. 

2. Het ultimo 2021 nog resterende bedrag van het oorspronkelijke budget van € 35.000 voor de harmonisering van de 

arbeidsvoorwaarden, vooruitlopend op het bepalen van het rekeningresultaat 2021, toe te voegen aan de Algemene Reserve, en 

deze in 2022 gelijk te onttrekken voor het afronden van de in dit kader in 2022 nog uit te voeren werkzaamheden; 

3. Vooruitlopend op het afsluiten van een aantal kredieten bij de jaarrekening 2021, voor 2022 de volgende nieuwe kredieten te 

openen en beschikbaar te stellen voor het ultimo 2021 niet bestede deel van de daarachter tussen haakjes opgenomen kredieten: 

a) Monitoren 2022 (voor restant Monitoren 2018); 

b) Toestellen 2022 (voor restanten Centrale 2018 en Toestellen 2018); 

c) Fat Clients 2022 (voor restant Aanschaf Fat Clients 2020); 

d) Dockingstations 2022 (voor restant Kantoor71 Dockingstations 2021); 

en voor 2022 het volgende bestaande krediet te verhogen 

e) Core Switches 2018 (voor restant Switches 2018); 

4. Het krediet AV-middelen Tweelinghuis met € 30.000 te verlagen tot € 70.000, en de vanaf 2022 jaarlijks vrijkomende kapitaallasten 

om te zetten in een jaarlijks beheer- en onderhoudsbudget van € 6.090; 

5. De afschrijvingstermijn van 5 jaar van het krediet AV-middelen Raadzaal Leiden te verhogen naar 8 jaar, waardoor het krediet kan 

worden verhoogd naar € 617.700; 

6. In 2021 aan de reserve Bedrijfsvoering ICT een bedrag van € 180.000 te onttrekken als dekking voor de kosten van het project 

Kantoor71. 



 

Punt Onderwerp Besluit 
5. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Het bestuur besluit: 

1. Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 2021 vast te 

stellen; 

2. Akkoord te gaan met tweejaarlijkse aanpassing van de hoogte van de Europese drempelwaarden in het Aanbestedingsbeleid (de 

drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie herzien aan de hand van de gemiddelde 

dagwaarde van de euro); 

3. Het huidige Aanbestedingsbeleid (2016) vervallen te verklaren. 

6.1 Verlenging DVO gemeenten De colleges van Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, de gemeentesecretaris van Leiden en het bestuur van Servicepunt71 besluiten 

tot het verlengen van de DVO 2018-2020 tussen Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71. 

-  Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 

-  Tot en met 30 juni 2022 of de datum waarop de beoogde DVO Bedrijfsvoering Leidse regio in werking treedt. 

6.2 Tarieven  Het bestuur besluit: 

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde percentages voor de indexering van de tarieven. 

2. Akkoord te gaan met het voorstel om de algemene verdeelsleutel en de verdeelsleutels voor de verschillende basisdiensten gelijk te 

houden aan 2021. 

3. Akkoord te gaan met de nieuwe (bijgevoegde) tarievenlijst voor 2022. 

6.3 Ledenraadpleging CAO 2021-2022  Het bestuur besluit: 

In te stemmen met het principeakkoord Cao SGO 2021-2022 en gebruik te maken van de mogelijkheid 3 opmerkingen toe te voegen. 
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