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Servicepunt71 functioneert naar behoren  

Na enkele jaren met (min of meer ingecalculeerde) aanloopproblemen, functioneert Servicepunt71 

naar behoren en realiseert de gemeente Oegstgeest de doelen die ze met de samenwerking heeft 

gesteld. Wel zijn er nog mogelijkheden meer efficiencywinst uit de samenwerking te halen. Dit zijn de 

belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, 

Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad van 

Oegstgeest. 

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

(Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude) samen in Servicepunt71. Servicpunt71 levert producten en 

diensten op het gebied van ICT, personeelszaken, financiën, juridische zaken en inkoop. 

Servicepunt71 is opgericht om kosten te besparen, de kwaliteit van de producten en diensten te 

verbeteren en de organisatorische kwetsbaarheid te verminderen.   

De Raad van Oegstgeest wilde weten of deze doelen in de praktijk ook worden gerealiseerd en of de 

gemeente voldoende waar voor haar geld krijgt.  

 

Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat de samenwerking heeft geleid tot een 

kostenbesparing voor de gemeente Oegstgeest. In de eerste twee jaar was er sprake van hogere 

kosten voor de gemeente, maar vanaf 2014 levert de samenwerking financiële voordelen op. Ook het 

gezamenlijk inkopen van goederen en diensten levert een behoorlijke kostenbesparing voor de 

gemeente op. De Rekenkamercommissie is van mening dat er mogelijkheden zijn om nog meer 

efficiencywinst uit de samenwerking in te halen. De Rekenkamercommissie doet de aanbeveling aan 

het College van burgemeester en wethouders om te bekijken of het mogelijk is om de eigen formatie 

op het vlak van bedrijfsvoering terug te brengen.   
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Ook doet de Rekenkamercommissie de aanbeveling aan het College om de informatievoorziening 

aan de Gemeenteraad over Servicepunt71 te verbeteren. De Rekenkamercommissie stelt dat de 

informatievoorziening aan de Raad kennelijk onvoldoende is geweest voor de Raad om zich een goed 

beeld te kunnen vormen van het functioneren van Servicepunt71. Dit is ook de aanleiding geweest 

voor de Raad om te vragen om het rekenkameronderzoek. De Rekenkamercommissie doet in het 

rapport een aantal suggesties om de informatie aan de Raad te verbeteren. De Raad moet beter zicht 

krijgen op hoe Servicepunt71 zich verder gaat ontwikkelen en de Raad moet kunnen beoordelen of 

de gemeente met de samenwerking haar doelstellingen weet te realiseren.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Oegstgeest kan zich vinden in de conclusies van 

het rapport en onderschrijft ook alle aanbevelingen.  

 

Het rapport en meer informatie over de Rekenkamercommissie is te vinden op de website, 

www.rekenkamerwvolv.nl 

 

 
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 
De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende 

en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke 

mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder 

meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden 

bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de 

(maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid). 

 

http://www.rekenkamerwvolv.nl/

