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Betreft: Onderzoek naar SP71 
 
 

Geachte leden van de raad,  
 
Met deze brief informeren wij u over het onderzoek dat de rekenkamercommissie 

binnenkort start naar Servicepunt71 (SP71). 

 
1. Aanleiding onderzoek 

Sinds 1 januari 2012 werkt de gemeente Oegstgeest met drie andere gemeenten in de 

Leidse regio (Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude) samen in het SP71. Deze organisatie zorgt 

voor de interne bedrijfsvoering van deze vier gemeenten en levert producten en diensten op 

het gebied van ICT, HRM, financiën, juridische zaken en inkoop, en voor de gemeenten 

Leiden en Leiderdorp ook de facilitaire zaken. 
 

SP71 is opgericht om voor de vier gemeenten de volgende doelstellingen te realiseren: 

 het bieden van continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; 

 verder verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering processen; 

 verder verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; 

 efficiënter inzetten van de beschikbare menskracht; 

 realiseren van besparingen door schaalvoordelen; 

 bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. 
 

De gemeente Oegstgeest heeft de afgelopen tijd nagedacht over haar bestuurlijke toekomst. 

Uitkomst van deze discussie is dat Oegstgeest zich wil richten op versterking van de 

samenwerking binnen de Leidse regio. Eén van de onderwerpen die tijdens deze 

gedachtevorming aan de orde kwam is de vraag in hoeverre SP71 de beoogde voordelen voor 

de gemeente Oegstgeest voldoende weet te realiseren. Ook bij andere gelegenheden is deze 

vraag aan de orde gekomen, zoals bij het benchmarkonderzoek van Berenschot uit 2014, bij de 

tweede voortgangsrapportage 2015, toen de raad heeft moeten besluiten om een extra 

bijdrage aan SP71 te betalen (die gedekt wordt uit onzekere inkoopvoordelen) en in het najaar 

van 2015, toen het college de raad informeerde over een rekenfout bij SP71. 
   

Tijdens de behandeling van de begroting in november 2015 heeft de raad een motie 

aangenomen (met 16 stemmen voor en 3 tegen) waarin de rekenkamercommissie wordt 

verzocht een evaluatie van SP71 in het onderzoeksprogramma voor 2016 op te nemen en 

daarbij de volgende suggesties voor onderzoeksonderwerpen te betrekken: 
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 kostenontwikkeling dienstverlening 

 efficiency 

 overhead 

 kwaliteit 

 de overgang naar outputsturing 

 aansluiting koppelvlakken Oegstgeest-SP71  

 een ex-post kosten-baten analyse voor Oegstgeest van deelname aan SP71 

 

2. Het doel van het onderzoek en de centrale onderzoeksvraag 

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de gemeente Oegstgeest met de 

producten en diensten die zij van SP71 afneemt voldoende waar voor haar geld krijgt (een 

‘value for money’-beoordeling).  
 

De centrale vraag van het onderzoek is:  

Levert de samenwerking in het kader van SP71 voor de gemeente Oegstgeest voldoende 

op als het gaat om kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de 

kwetsbaarheid?  
 

3. Rol van de rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie fungeert als opdrachtgever van het onderzoek. De 

eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek, inclusief de eindrapportage met conclusies 

en aanbevelingen is in handen van de rekenkamercommissie.  
 

4. Klankbordgroep van raadsleden 

De raad van Oegstgeest wordt betrokken bij het onderzoek door middel van een  

klankbordgroep. De klankbordgroep wordt gevormd door de leden van commissie audit. In 

de klankbordgroep worden de onderzoeksopzet, de tussenrapportages en het concept 

eindrapport besproken. Vertegenwoordigers uit de klankbordgroep zijn geraadpleegd bij de 

selectie van het externe bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren.   
 

5. College van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris en Servicepunt71 

Het college van burgemeester en wethouders en gemeentesecretaris ontvangen een 

afschrift van deze brief. SP71 is afzonderlijk geïnformeerd over het onderzoek. 
 

6. Externe ondersteuning en doorberekening kosten 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Necker van Naem. De onderzoekskosten bedragen  

€ 30.300,00 exclusief btw en inclusief opmaak van rapport. Afgesproken is dat deze kosten 

door de rekenkamercommissie in rekening gebracht worden bij gemeente Oegstgeest. 
 

7. Planning 

Het rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen willen wij uiterlijk in oktober 

2016  aan de gemeenteraad aanbieden. 
 

 

http://www.necker.nl/
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8. Tot slot  

Wij gaan er vanuit dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd over het 

onderzoek. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan zijn wij uiteraard bereid een 

nadere toelichting te geven.  

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

 

 
 

Peter van den Berg, voorzitter 


