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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 tot en met 2020. De vorming van De
Connectie is ten tijde van het opstellen van deze begroting in volle gang. De voorlopige plaatsing van
de medewerkers is aanstaande, de werving loopt en de inkt van de huisstijl is nog maar net droog.
Inzicht in hoe het écht gaat werken bij De Connectie en wat we, op basis van concrete ervaring voor
2018 en verder, kunnen verwachten hebben we nu nog niet.
Op weg naar de opening van De Connectie op 1 juli 2017 ontstaat echter wel een steeds scherper
beeld van de koers voor 2018. Zo blijkt het noodzakelijk om de werkprocessen sneller dan was
voorzien te harmoniseren, strak in te regelen en verregaand te digitaliseren. Zolang immers sprake is
van één organisatie met drie verschillende, onvoldoende overdraagbare, werkwijzen, is de realisatie
van de doelstellingen op het terrein van kwaliteit, kosten, en kwetsbaarheid nog ver weg. Ook het op
niveau brengen van de kennis en kunde van de medewerkers is een belangrijke opgave in 2018.
Daarnaast zal de Europese privacy verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) vanaf 25 mei 2018 aanzienlijke risico’s met zich mee brengen. Hoge boetes bij schenden van
de spelregels maken de voorbereiding van de gegevensbescherming, ruim voordat deze verordening
in werking treedt, onvermijdelijk. Gezien de complexiteit van de gegevensbescherming, de omvang
en de risico’s en de schaarste in expertise op dit terrein wordt verwacht dat hiervoor extra,
specialistische capaciteit noodzakelijk zal zijn.
Beide ontwikkelingen zullen mogelijk leiden tot extra kosten in 2018. Enerzijds leidt het vervroegen
van harmonisatie en digitalisering tot het eerder doen van investeringen met daarbij horende kosten
en baten. Anderzijds leiden autonome ontwikkelingen en risico's dienaangaande mogelijk tot extra
kosten die ook zonder De Connectie aan de orde zouden zijn.
In eerste instantie zullen we gebruik maken van de beschikbare begrotingsruimte, de eigen
financieringsruimte en formatieruimte die daartoe flexibel zal worden ingezet. Daardoor wordt het
voor medewerkers binnen De Connectie gelijk ook mogelijk om ervaring op te doen met andere
werkzaamheden en creëren we nieuwe kansen voor de medewerkers. Alleen wanneer er in 2018
onverhoopt investeringen nodig blijken te zijn die later in de tijd, of niet, waren gepland en die niet
binnen de bovengenoemde kaders zijn op te vangen, wordt daarvoor, op basis van een onderbouwde
businesscase, uitbreiding van het kader gevraagd.
Met deze begroting borduren we voort op het bedrijfsplan van De Connectie en geven we inzicht in
de zaken die we bij het opstellen van deze begroting voorzien. Door vast te houden aan de
ingeslagen weg én gelijktijdig oog te houden voor de situatie zoals die zich voordoet kan De
Connectie uitgroeien tot de betrouwbare en voorspelbare partner van de gemeenten waarin
medewerkers als professionals hun werk met plezier kunnen doen.
Monique Thomas
directeur a.i.
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1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding
Voor u ligt de begroting van De Connectie 2018 en de meerjarenraming 2019 tot en met 2021. Deze
begroting is een nadere uitwerking van de begroting zoals deze in het bedrijfsplan van De Connectie
is opgenomen. De vereisten die de wet voorschrijft, maar ook de bepalingen in de G.R. en de
financiële verordening ten aanzien van de opbouw van de begroting, zijn hierin verwerkt.
Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de voorbereidingen voor de start van de
Connectie op 1 juli 2017 in volle gang. Het opstellen van een begroting voor het komend jaar in de
fase waarin de organisatie zich nu bevindt, een organisatie in wording, moet dan ook worden gezien
als een bijstelling van de meerjarenraming 2018 tot en met 2020 zoals opgenomen in het
bedrijfsplan.
De speerpunten en belangrijke aandachtpunten voor 2018 zijn opgenomen in de uiteenzetting van
de programma's (hoofdstuk 3). Voor een meer volledig beeld van de dienstverlening per onderdeel
wordt verwezen naar het bedrijfsplan.

1.2 Leeswijzer
Heeft u alleen behoefte aan inzicht in de uitgangspunten voor de begroting en de wijzigingen in het
financiële kader, dan volstaat het lezen van hoofdstuk 2. Hier staat ook vermeld hoe we komen tot
een systeem van outputsturing en -verrekening. In hoofdstuk 3 zijn de programma’s van De
Connectie beschreven. In hoofdstuk 4 vindt u het overzicht van baten en lasten. Hoofdstuk 5 bevat
de verplichte paragrafen volgens het BBV. Hoofdstuk 6 gaat over de financiële positie van De
Connectie. In de bijlagen is informatie opgenomen welke dient ter nadere uitwerking van elementen
uit de begroting of specifiek relevant zijn voor de individuele gemeenten.
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2. Kader

2.1 Uitgangspunten Begroting 2018
Het belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2018 is het reeds bekende financiële
meerjarenbeeld, zoals deze is opgenomen in het bedrijfsplan met meerjarenbegroting 2017-2020
van de Connectie. Aanvullend hierop zijn de volgende uitgangspunten relevant:
a) Programma's
De begroting is opgebouwd in programma's. De programma-indeling markeert het autorisatieniveau
van de directeur van De Connectie, gelijk aan de handelingsvrijheid van een college van een
gemeente om binnen programma's handelend op te treden en hierin te sturen.
b) Taakvelden
De begroting is opgebouwd uit taakvelden. De taakvelden zijn bij ministeriële regeling vastgesteld en
gelden voor alle decentrale overheden. Uitgangspunt daarbij zijn de herkenbaarheid, de aansluiting
op de gemeentelijke praktijk en relevantie voor de beleidssturing.
c) Indexering
Een indexering toe te passen op de bijdragen die gemeenten betalen op basis van de
meerjarenraming zoals opgenomen in het bedrijfsplan van De Connectie. De uitgangpunten voor
deze indexering bestaat uit twee elementen:
1) Indexering van de materiële budgetten wordt niet automatisch toegekend maar wordt
bepaald op basis van prijs- en/of tariefswijzigingen van leveranciers voor diensten en
producten. In de begroting 2018 is hier geen rekening mee gehouden.
2) Indexering over de personele budgetten, waarvan de omvang afhankelijk is van de reële
loonkostenontwikkeling op grond van cao-afspraken (2,4% op basis van CPB-cijfers). In de
uitwerking van de begroting is de doorwerking van de personele lasten verwerkt
d) Dienstverlening aan deelnemers
1) In het bedrijfsplan van De Connectie is de afspraak gemaakt dat de drie gemeenten inzicht
hebben in het huidige niveau van dienstverlening aan de deelnemers in 2017. Deze is
gemeten door de drie gemeenten (op basis van harde indicatoren). De uitkomsten van deze
meting zijn maatgevend voor het niveau van de dienstverlening dat De Connectie gaat
leveren. Medio 2018 zal De Connectie zelf een vervolgmeting hierop doen.
2) De kosten van dienstverlening wordt in 2018 berekend op basis van werkelijke kosten. Een
model van outputfinanciering en outputverrekening wordt hiervoor ontwikkeld. De effecten
van outputverrekening (de feitelijke kosten van de afgenomen diensten versus de bijdragen,
op basis van een nacalculatie) brengen wij in beeld.
e) Dienstverlening aan derden
1) Het jaar 2018 is het laatste jaar waarin het Sportbedrijf Arnhem verplicht is om diensten van
De Connectie af te nemen. 2018 is daarmee een belangrijk jaar om helderheid te krijgen over
het al dan niet voortzetten van deze diensten.
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2) De Connectie levert diensten aan een aantal "derden" en brengt de kosten van deze
dienstverlening direct bij hen in rekening op basis van reële kosten.
f) Verdeelsleutel.
De bijdrage van de deelnemers is gebaseerd op de verdeelsleutel zoals deze in de financiële
onderbouwing van het bedrijfsplan is opgenomen. Grondslag voor de verdeling is de inbreng van de
gemeenten in De Connectie. Omdat de bijdragen per jaarschijf (pro-rata) enigszins verschillen komt
de verdeelsleutel voor 2018 uit op:
Arnhem:
72,96%
Rheden:
16,99%
Renkum:
10,06%
Bij de uitwerking van het model om te komen tot kostprijsberekening zijn er mogelijk onderdelen die
in 2018 op basis van output met de deelnemers kunnen worden verrekend. Deze brengen wij
expliciet in beeld. In de gevallen waar verrekening op basis van output kan plaatsvinden en waar we
dit in 2018 al zullen doorvoeren geldt de verdeelsleutel dan niet. Deze ontwikkeling, die wij in
samenspraak met de gemeenten uitwerken, is nog niet gekwantificeerd. Uitgangspunt daarbij is dat
de in deze begroting opgenomen bijdragen de maximale bijdrage voor de gemeenten zijn, ook na de
eventuele verrekening van onderdelen die al op basis van outputfinanciering en verrekening zullen
worden afgenomen.

2.2 Financieel kader 2018
Het bedrijfsplan van De Connectie is op 20 december 2016 vastgesteld door de colleges van de drie
gemeenten. De inbreng van de drie gemeenten is daarbij kaderstellend.
Bij het maken van de begroting 2018 zijn er mutaties in beeld gekomen die doorwerken op het kader.
De jaarschijf 2017 is in onderstaand overzicht ook meegenomen omdat effecten van sommige
mutaties zich al in 2017 manifesteren.

* S = structureel, I = incidenteel
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Toelichting:
CAO:
De doorwerking van CAO-afspraken voor De Connectie. Het financieel beeld in het bedrijfsplan is
opgebouwd met de berekening van de loonsom van medio 2016. Nu bekend is hoe de nieuwe CAO
doorwerkt is deze herberekend en toegevoegd aan het kader.
DigID-audit:
De kosten voor de DigID-audit worden uitgenomen uit het kader (IST) van de gemeente Arnhem
omdat deze door de gemeente Arnhem wordt uitgevoerd.
Investeringsprogramma (IP)
Bij de ontvlechting van de verschillende gemeentelijke onderdelen is een onderdeel van het IP van de
gemeente Arnhem niet meegekomen. Het zijn wel investeringen die De Connectie zelf zal doen
(nieuw financieel systeem; servicedesk; verzekeringenapplicatie). De kapitaallasten van deze
investering dienen toegevoegd te worden aan het financieel kader.
Meerwerk Arnhem
De gemeente Arnhem heeft een brede inventarisatie gehouden in de organisatie naar de behoefte
aan mobiele devices. Deze inventarisatie (die samen op loopt met de uitwerking van de
werkplekvisie) levert een structurele financiële claim op, opgebouwd uit kapitaallasten die
samenhangen met de aanschaf van mobiele devices en de ondersteuning die nodig is om deze
operationeel te maken, uit te leveren en in beheer te houden.
In paragraaf 4.3 is de doorwerking van deze mutaties op het kader per gemeente in beeld gebracht.
Meer- / maatwerk afspraken (in dit geval alleen nog met de gemeente Arnhem) zijn apart in beeld
gebracht en werkt ook alleen door voor de gemeente Arnhem.

2.3 Resultaatsturing
De Connectie staat voor een forse opgave. Sturing hierop is nodig om de richting van de organisatie
te vast te houden en de doelstellingen te kunnen realiseren. De sturing is nodig vanuit het
perspectief van de eigenaren, van onze opdrachtgevers maar ook vanuit wet- en regelgeving.
Hieronder volgt een aantal perspectieven van waaruit de sturing zich richt.
1) Sturing op realiseren taakstelling/ bezuinigingen. In het bedrijfsplan van De Connectie liggen veel
ambities om te komen tot harmonisatie en standaardisatie van systemen en processen. Dit
vraagt om sturing op een zeer divers pallet:
a) sturing op investeringen: de investeringen die in het bedrijfsplan staan zijn
randvoorwaardelijk voor het slagen van de taakstellingen. Dit legt ook direct de druk op het
tijdig realiseren van deze investeringen en van alle partijen (G3 en Connectie) het besef dat
hier samenwerking nodig is en (extra) inzet.
b) sturing op personeel: door middel van opleiding en training, sturing op verzuim en het
bouwen van een cultuur die recht doet aan de kernwaarden van De Connectie.
c) sturing op de ombuigingen: vanuit de deelbedrijfsplannen zijn ambities geformuleerd en
taakstellingen meegekomen. Al in 2017 is gestart deze concreet te maken en planmatig weg
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d) te zetten. De kansen om om te buigen zijn niet alleen binnen de afdelingen aanwezig, ook
binnen het bedrijfsbureau (financiële functie) zijn kansen te verzilveren (bijvoorbeeld bij het
aantrekken financieringen en/of het verwerven van subsidies).
2) Sturing op de klantvraag: een zakelijke relatie opbouwen met onze klant waarbij de PDC leidend
is. Het gestandaardiseerd aanbod van onze producten en diensten ligt immers ten grondslag aan
het financieel meerjarenperspectief van De Connectie. Met dienstverleningsovereenkomsten en
leveringscontracten waarbij aan de kant van De Connectie en bij de drie gemeenten het
demandmanagement/ contractmanagement wordt ingevuld, wordt de klantvragen besproken en
geëvalueerd. Meerwerk en maatwerk is hierin mogelijk maar moet worden bezien in relatie tot
de standaard dienstverlening. Bij meerwerk en maatwerk volgt een offerteprocedure waar De
Connectie een integrale kostprijs hanteert.
3) Sturing op het 20% percentage: bij het uitvoeren van taken voor derden moet rekening worden
gehouden met het aanbestedingsregime. Volgens het huidige aanbestedingsregime mogen de
eigenaren van een organisatie zonder aanbesteding opdrachten bij De Connectie onderbrengen,
mits deze organisatie niet meer dan 20% van zijn werkzaamheden verricht voor derden. Dit vloeit
voort uit de criteria van inbesteding uit de Aanbestedingswet. Indien een organisatie meer dan
20% van zijn werkzaamheden verricht voor derden, dan wordt niet langer voldaan aan de
inbestedingscriteria en moeten ook deelnemers zodoende hun taken aanbesteden. De omzet die
De Connectie ten behoeve van diensten aan derden genereert is in de begroting 2018 berekend
op 6,2% en derhalve nog ruim onder de grens van 20%. Dit cijfer houden we in beeld in de
begroting of eerder wanneer ontwikkelingen hierom vragen.
4) Sturing op output: De Connectie heeft in 2018 de integrale kostprijzen van haar producten en
diensten bepaald, van waaruit sturing op output en uiteindelijk ook outputverrekening kan
plaatsvinden.
5) Sturing op de kosten van dienstverlening aan derden: de bijdragen van derden wordt in 2018
herberekend op basis van werkelijke kosten. Een model van outputsturing en -verrekening is
daartoe ontwikkeld en geïmplementeerd. De effecten die hieruit voortvloeien worden met de
eigenaren van De Connectie besproken en met de derden.
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3. Programma's De Connectie
3.1 Programma bedrijfsvoering Gemeenten
Wat willen we bereiken?
De Connectie staat voor een complexe uitdaging: aan de ene kant zijn er forse investeringen nodig in
de eigen bedrijfsvoering en in de ontwikkeling van de organisatie (met het doel: harmoniseren van
applicaties en het standaardiseren van processen). Aan de andere kant de uitdaging om de
voorgenomen ombuigingen/ taakstellingen van de organisatie te realiseren om de zakelijke en
efficiënte dienstverlener te kunnen zijn. Het realiseren van zowel de investeringen als de
ombuigingen wordt programmatisch, vanuit de directie, aangestuurd om te bewaken dat deze ook
echt gerealiseerd worden.
Wat gaan we daarvoor doen?
ICT
De Connectie zet in op plaats- en tijdonafhankelijk werken en deze ontwikkeling begint zich
inmiddels ook af te tekenen bij de drie gemeenten. Dit is niet het uitgangspunt geweest waarop het
bedrijfsplan ICT is gebaseerd en brengt extra kosten met zich mee voor het basispakket dat de
gemeenten afnemen en de keuzes die daarin te maken zijn. Over het meerwerk, dan wel maatwerk
worden met de gemeenten afspraken gemaakt.
In 2017 zijn veel projecten opgestart (investeringen uit het investeringsprogramma 2017, het
realiseren van de taakstellingen, het opzetten van de infrastructuur voor de Connectie en
verschillende business-projecten). Het betreft ook projecten uit het investeringsprogramma uit
voorgaande jaren. Niet alle projecten zullen eind 2017 al afgerond zijn maar lopen door in 2018. Deze
projecten en de investeringsagenda voor 2018 wordt in uitvoering genomen.
De transformatie-opgave waarvoor ICT staat heeft tot gevolg dat er op termijn een aantal
beheersmatige functies zal verdwijnen. De aankondiging hiervan in het bedrijfsplan brengt al met
zich mee dat er collega's uit dienst treden waarmee er een mogelijk tekort ontstaat aan vaste
medewerkers.
Documentaire Informatievoorziening
In 2018 zetten we in op verdere digitalisering. Door sturing op digitale input, de uitbouw van het
gebruik van e-formulieren, het implementeren van de digitale handtekening en mailpolling zetten we
in op digitalisering van het proces. Verkenning over de inrichting van het e-depot wordt opgepakt. In
2018 starten we met de harmonisatie van het zaaksysteem. Tevens starten we met stapsgewijze
substitutie. Deze ontwikkelingen vragen om doorontwikkeling van onze medewerkers. Opleiding,
training en coaching zijn daarbij belangrijke tools. In de archieven van de gemeente Arnhem zijn
achterstanden geconstateerd in de verwerking ervan. De periode t/m 2006 is inmiddels gedefinieerd
als achterstand en in overleg met de gemeente Arnhem worden er afspraken worden gemaakt om
dit meerwerk ten opzichte van onze basisdienstverlening (PDC), weg te werken. Voor de periode na
2007 moet nog een advies worden opgesteld.
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Facilitaire Zaken en Frontoffice
In het kader van optimale dienstverlening worden een aantal facilitaire taken decentraal uitgevoerd.
Hiervoor wordt in elke gemeente een herkenbaar servicepunt ingericht (een vooruitgeschoven
frontoffice). Op deze manier kan worden ingespeeld op de lokale situatie.
De aanbesteding van het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) en de eerste
implementatie bij Facilitaire zaken en ICT is in 2017 afgerond. In 2018 worden processen verder op
elkaar afgestemd waarbij dit FMIS een belangrijke rol speelt in ondersteuning, standaardisatie en
harmonisatie van dienstverlening. In 2018 worden de andere backoffices (DIV, Basisregistraties,
Inkoop & Aanbesteden en Fin. Administratie) aangesloten.
Inkoop & aanbesteding
Een belangrijke activiteit voor 2018 is de ontwikkeling van een innovatieve webportal als instrument
voor de klantorganisatie ter ondersteuning van inkoopactiviteiten. Daarnaast wordt ingezet op
bewust en slimmer inkopen door juiste en vernieuwende aanbestedingsvormen te gebruiken. Ook
zal samen met de strategische inkoopfunctie bij de gemeenten gestuurd worden op het vergroten
van het inkoopbewustzijn. De ambitie is dat alle inkopen contractueel onderbouwd zijn. Daarbij
wordt een zichtbare relatie gelegd tussen het contractbeheer, de verplichtingenadministratie en
facturatieproces. Dit komt ten goede aan inkoopcontrol en aan een efficiënte administratieve
afwikkeling van facturen.
Basisregistraties
Basisregistraties is AS-IS overgekomen. Dat betekent dat de taken en werkzaamheden in De
Connectie worden ondergebracht zoals deze op dit moment zijn georganiseerd bij de gemeenten.
Het jaar 2018 staat in het teken van het, in afstemming met de opdrachtgever, ontwikkelen van een
visie. Aan hand hiervan wordt een implementatieplan opgesteld om te komen tot het harmoniseren
van processen en applicaties. Voor deze opgave zijn geen middelen opgenomen in deze begroting.
Deze worden, zo nodig separaat, aan de hand van een businesscase, aan het bestuur voorgelegd.
Administratie en beheer
Het standaardiseren, digitaliseren en harmoniseren van financiële processen zijn belangrijke
randvoorwaarden om het rendement van samenwerking zo optimaal mogelijk te laten zijn. Daarom
wordt vanaf 1 januari 2018 gefaseerd één nieuw financieel systeem voor de gemeenten en De
Connectie in gebruik genomen. Het nieuwe systeem vormt de basis om ook de andere ambities uit
het bedrijfsplan waar te maken: het leggen van een relatie met het inkoopproces, het optimaliseren
van het verplichtingengebruik en het terugdringen van de betaaltermijnen voor facturen.
Vanaf 1 januari 2017 maken de drie gemeenten gebruik van één systeem voor personeelsinformatie,
salarisadministratie en E-HRM. Het jaar 2018 staat in het teken van het stimuleren en ondersteunen
van het gebruik van de veelheid aan selfservice modules die het systeem kent. Ook wordt ingezet op
verdere automatisering van standaarddienstverlening en de digitalisering van de personeelsdossiers.
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Wat mag het kosten?

11

3.2 Programma Belastingen gemeenten
Wat willen we bereiken?
Het voor de deelnemende gemeenten realiseren van een zo volledig mogelijke gewenste
belastingopbrengst tegen zo laag mogelijke kosten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het ontwikkelen van intelligente digitale bezwaar- en kwijtscheldingsformulieren waarbij, tijdens het
invullen, controles worden uitgevoerd en in de eenvoudige gevallen het bezwaar/kwijtschelding
geautomatiseerd wordt beoordeeld en afgedaan.
Verbeteren van de kwaliteit door het beste van de uitvoeringspraktijk dat de drie gemeenten nog
afzonderlijk laten zien te combineren.
Verbeteren van de kwaliteit van het proces door structureel ruimte te maken voor bestands- en
procescontroles voor operationele- en managementsturing.
Zorgvuldige verwerking van reacties moet leiden tot minder fouten en tot minder bezwaren.
Verregaande automatisering draagt hier aan bij.
Door de ontwikkeling van de koppelingen met (basis-)registraties zet De Connectie in op besparingen
ten aanzien van de werkvoorbereiding voor de taxateurs en gegevensverwerking.
Genoemde speerpunten zijn in 2017 opgepakt of worden dit in 2018 e.v. Om dit mogelijk te maken
worden de belastingorganisaties geïntegreerd (ofwel de harmonisatie en standaardisatie van
processen en van systemen).
Kwaliteit / kpi's
De KPI's worden in samenspraak met de deelnemende gemeenten ontwikkeld en vastgesteld.
Wat mag het kosten?
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3.3 Programma bedrijfsvoering De Connectie
Wat willen we bereiken?
Het bedrijfsbureau levert diensten aan de afdelingen van De Connectie en adviseert / ondersteunt de
directeur. De Connectie wil een compacte en zakelijke organisatie zijn voor de gemeenten Arnhem,
Renkum en Rheden. De bedrijfsvoering van De Connectie wordt zo (kosten)efficiënt mogelijk
ingericht en toegerust met de disciplines die cruciaal zijn voor de opgave waarvoor zij staat (sturing
op resultaten). Daarbij ligt een belangrijk accent op informatietechnologie (privacy,
informatieveiligheid, informatiemanagement).
Wat gaan we daarvoor doen?
De Connectie pakt zijn rol als zelfstandig dienstverlener ten behoeve van de drie eigenaren, en van
de eigen organisatie. Daarnaast levert zij diensten aan een aantal derden. Actief wordt de verbinding
onderhouden met externe relaties (via de diverse overlegvormen). Op een constructieve manier met
"gebruik van" onze kernwaarden "professioneel, integer en betrokken" geeft De Connectie hier
invulling aan.
De Connectie is in control met een planning- en controlcyclus (begroting, tussentijdse rapportages en
jaarrekening), qua proces afgestemd op de P&C-cycli van de eigenaren. De Connectie bouwt verder
op het in 2017 ontwikkelde model van een integrale kostprijsberekening om te komen tot
outputfinanciering en -verrekening met de deelnemers. De Connectie heeft een aantal
bedrijfskritische bedrijfsonderdelen overgenomen. De Connectie is in staat om de
informatievoorziening, -veiligheid en privacy te waarborgen. Communicatie-uitingen lopen via
connectie.nl. De portal wordt actief gebruikt door eigen medewerkers maar ook de collega's van de
drie gemeenten weten de portal goed te vinden voor vragen over de dienstverlening.
Het demandmanagement is ingericht zodat de gemeenten kunnen sturen op de kwaliteit en
kwantiteit van de dienstverlening. Hierover zijn afspraken gemaakt in leveringscontracten.
Voortgangsrapportages dienen het gesprek met de eigenaren over de kwaliteit van de
dienstverlening. In 2018 wordt een 2e meting gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening.
Kwaliteit / kpi's
De KPI's worden in samenspraak met de deelnemende gemeenten ontwikkeld en vastgesteld.
Wat mag het kosten?
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4. Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten
Hierna is een geconsolideerd het beeld opgenomen van de lasten en baten per kostensoort. De
begrote resultaten worden direct ingezet om het transitiebudget af te lossen. Nadat het transitiebudget is ingelost (in 2020), wordt de gemeentelijke bijdrage neerwaarts bijgesteld.
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4.2. Taakvelden
Vanaf 2017 is voorgeschreven om in de begroting een overzicht op te nemen van taakvelden. Voor
wat betreft de begroting van De Connectie hebben we de relevante taakvelden opgenomen.
In bijlage 1 is de verdeling naar de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum opgenomen. Deze
informatie geeft de gemeenten het inzicht om de gegevens binnen de eigen administratie op te
nemen.

De nadere specificatie van de taakvelden (belastingen, wijkteams en arbeidsparticipatie) - een
technische aanpassing - wordt verwerkt in het definitief concept.
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4.3 Bijdrage deelnemers

De bijdragen van de gemeenten worden bijgesteld conform het bedrijfsplan. Vanaf het eerste jaar
wordt ingelost op het transitiebudget waarna in 2020 de bijdrage van de gemeenten al neerwaarts
kan worden bijgesteld.
4.4 Meerwerk / maatwerk
Het zal voorkomen dat er maatwerk of meerwerk afspraken worden gemaakt met de gemeenten. Dit
zijn verzoeken die buiten de standaard dienstverlening vallen en om die reden ook niet in de
Producten en Diensten Catalogus zijn opgenomen. De kosten die voortvloeien uit maat- en meerwerk
worden apart in beeld gebracht en worden aanvullend in rekening gebracht. In bovengenoemd
overzicht zijn aanvullende bijdragen in verband met meer- / maatwerk in beeld gebracht.
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4.5 Incidentele baten en lasten
Transitiebudget
In de aanloop naar de vorming van De Connectie is € 4,4mln aan transitiebudget beschikbaar gesteld.
Deze middelen zijn nodig voor o.m. de kosten van de projectorganisatie, voor investeringen, voor
frictie die zowel bij De Connectie als bij de gemeenten ontstaat en voor desintegratiekosten. Het
transitiebudget is geen ruim budget dat is "meegegeven" om De Connectie te bouwen en om de
investeringen te doen. De “krapte” van dit budget ook/vooral ontstaan doordat langer dan bij
begroten van de € 4,4 miljoen was bedacht er een projectorganisatie moet draaien. Actieve sturing
hierop is nodig en wordt ook als zodanig opgepakt. Door periodiek de uitputting van het
transitiebudget te monitoren en de beheersmaatregelen te nemen om overschrijding tegen te gaan
sturen wij erop dat de € 4,4mln. toereikend is. Hierover heeft De Connectie met enige regelmaat
overleg met de eigenaren (via controllersoverleg en stuurgroep).
4.4 EMU saldo
In de artikelen 20 en 23 van het BBV is de verplichting opgenomen om een berekening op te nemen
van het geraamde bedrag van het EMU-saldo van het begrotingsjaar alsmede de jaren erop volgend.
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5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In de Financiële Verordening is opgenomen dat bij de begroting en jaarrekening de verplichte
onderdelen zoals deze zijn genoemd in artikel 11 van het BBV zijn opgenomen. Op basis hiervan dient
tweemaal per jaar de weerstandscapaciteit in beeld te worden gebracht en risico's waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen
opgevangen kunnen worden zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast.
Hiervoor is het van belang dat er periodiek een inventarisatie plaatsvindt van risico's die zich kunnen
voordoen. Risicomanagement is hierin het stelsel van werkzaamheden dat erop gericht is om op een
systematische wijze bedreigingen voor de bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via
interne beheersmaatregelen, verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s
worden voorzien van specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd.
Risicomanagement is daarin een integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus van De
Connectie met het doel om risico's vroegtijdig te signaleren, deze te voorkomen dan wel te
beheersen. De uitvoering van het risicomanagement is een samenspel tussen de eigenaren van De
Connectie, de controlerend accountant en De Connectie zelf.
In de aanloop naar het opleveren van het bedrijfsplan voor De Connectie is een brede inventarisatie
gemaakt van risico's. Deze risico-inventarisatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat de belangrijkste
risico's in het bedrijfsplan zijn opgenomen. Periodiek houden wij het beeld van de risico's actueel.
Een risico-score als ook een weging van de kans en de impact kunnen wij in dit stadium er nog niet
aan verbinden.
In bijlage 2 zijn de belangrijkste risico's in beeld gebracht.
Inventarisatie weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van De Connectie bestaat uit de middelen en mogelijkheden
waarover beschikt kan worden om niet-voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. In algemene zin
zijn onderdelen van de weerstandscapaciteit:






Een algemene reserve
de aan specifieke risico’s gelieerde bestemmingsreserves
het resultaat in enig boekjaar
de post onvoorzien
Begrote frictie i.v.m. afbouw

In de begroting is enkel een incidentele post onvoorzien opgenomen in de jaren 2017 tot en met
2020. In de onderstaande tabel is de begrote weerstandscapaciteit (per jaar) in beeld gebracht.
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De Connectie heeft vooralsnog niet de beschikking over een eigen algemene reserve en / of
bestemmingsreserves waarmee zowel algemene als specifieke risico's kunnen worden opvangen
(behoudens de post onvoorzien). Dit betekent wel dat wanneer deze risico's zich voordoen de
gemeenten hierop direct moeten worden aangesproken.
Deze risico's kunnen zijn:
1) Begrotingsrisico's zijn die zich met name in de eerste jaren kunnen voordoen omdat het
bedrijfsplan op begrotingsbasis is opgebouwd en niet op realisatiebasis en ook omdat De
Connectie geacht wordt om zelf enige ruimte aan te houden om tegenvallers te kunnen
opvangen.
2) Risico's die zich kunnen voordoen omdat harmonisaties / standaardisaties trager verlopen, niet
brengen wat beoogd was en meer geld kosten,
3) Juridische risico's a.g.v. contracten die door moeten lopen en nog niet geharmoniseerd kunnen
worden.
4) Risico's van personele aard door het plaatsingproces en garanties aan personeel voortkomende
uit het sociaal statuut.
Nog dit jaar wordt verkend of het mogelijk is om toch enig vermogen op te bouwen binnen De
Connectie dat kan worden ingezet wanneer de bovengenoemde risico's zich voordoen. Een voorstel
daartoe met mogelijk een begrotingswijziging wordt in de tweede helft van 2017 aan het bestuur
aangeboden. Belangrijke voorwaarde daarbij is evenwel dat De Connectie daarbij niet het risico loopt
om in het kader van de Vennootschapsbelasting te worden aangeslagen.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de beschikbare
risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. De huidige
inventarisatie van de weerstandscapaciteit leidt tot een beschikbare risicodekking van € 308.000
(begroting 2018).
De inventarisatie van de risico's heeft nog niet geleid tot een gekwantificeerde benodigde
risicodekking. Deze is nog in ontwikkeling en verwachten deze in 2018 wel in beeld te hebben. De
ontwikkeling en beheersing van risico's worden periodiek met gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk
niveau besproken om maatregelen en oplossingen te implementeren met het doel grip te houden op
aard en omvang het weerstandsvermogen.
Ratio's kengetallen
In deze paragraaf dient op basis van nieuwe verantwoordingsregels vijf financiële kengetallen te
worden opgenomen.
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Van deze vijf financiële kengetallen zijn er drie van toepassing op De Connectie. De berekening van
de kengetallen is vastgelegd in een ministeriële regeling. Mede op basis van deze kengetallen dient
de paragraaf een analyse te geven van de financiële positie van de organisatie.
De VNG heeft een aantal normen ontwikkeld om een grofmazige waardering te geven aan deze
indicatoren.

De netto-schuldquote vergelijkt de leningen (met aftrek van de geldelijke bezittingen) met de totale
baten van de begroting. Hiermee geeft deze indicator inzicht in de mate waarin de begroting 'vastligt'
door rente en aflossing. Bovenstaande tabel presenteert ook de schuldquote gecorrigeerd voor
uitstaande leningen. Deze is gelijk aan de netto schuldquote omdat De Connectie geen leningen
heeft uitstaan. Op beide indicatoren scoort De Connectie voldoende volgens de VNG-normering
(<100%).
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de bezittingen (balanstotaal) zijn gefinancierd uit eigen
middelen (eigen vermogen). De Connectie zal hierop laag scoren gelet op het feit dat geen eigen
vermogen mag worden aangehouden. Hiertegenover staat dat de eigenaren, cf. G.R., ervoor dienen
te zorgen dat De Connectie altijd in staat moet zijn om haar financiële verplichtingen te voldoen.
In de aanloop naar 2018 wordt een openingsbalans gemaakt voor De Connectie. Het moment
waarop activa overkomen wordt nog in samenspraak met de drie gemeenten bepaald en dit traject is
nog niet afgerond bij het opmaken van de begroting. Daarmee is een solvabiliteitsratio op dit
moment nog niet te geven.
Daarnaast wordt nog in 2017 een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van het leasen van
activa (constructie van "sell and lease back") om het financieren van activa (en daarmee
kapitaallasten) tot een minimum te beperken. Dit zal gevolgen hebben voor de solvabiliteitsratio.
De indicator 'structurele exploitatieruimte' geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte
(structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in
hoeverre De Connectie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een
score hoger dan 0,6 als 'voldoende', een score tussen 0 en 0,6 als 'matig' en een score van 0 als
'onvoldoende'.
De begrotingsruimte (basis = 2018) is berekend op basis van de volgende elementen:
A. Totale structurele lasten
(P-lasten en kapitaallasten: 22,7mln + 3,85mln)
B. Totale structurele baten
(bijdragen G3; 36,8 mln.)
C. Structurele toevoegingen aan reserves
(nihil)
D. Structurele onttrekkingen aan de reserves (nihil)
E. Totale baten
(39,3 mln)
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De formule die daarvoor gebruik is: ((B-A)+(D-C))/(E)) x 100%. Hiermee komt de begrotingsruimte van
De Connectie uit op 0,26 (of 26%). Daarmee scoort De Connectie "matig". Dit is begrijpelijk i.r.t. het
relatief grote aandeel personele kosten in De Connectie.

5.2 Financiering
Algemene Ontwikkelingen
Rentevisie
Onder invloed van de lage inflatie en het gevaar van deflatie zal de ECB zal naar verwachting
voorlopig een ruim monetair beleid blijven voeren. De ECB zal haar rentetarieven laag houden. De
kortlopende marktrente zal als gevolg van deze ontwikkelingen in 2017 laag blijven, evenals de lange
rentetarieven. Voor 2018 wordt nagenoeg hetzelfde beeld verwacht.
Ontwikkelingen De Connectie
Beleidsvoornemen financieringsfunctie
De financieringsfunctie van De Connectie is enkel gericht op ondersteuning van de publieke taak. Het
beheer heeft uitsluitend een voorzichtig en risicomijdend karakter. De Connectie wil de financiering
van bedrijfsmiddelen tot een minimum beperken en waar dit wel nodig is, dit zo kort mogelijk
houden. Idee hierachter is dat activa bij voorkeur niet gefinancierd worden maar middels
leaseconstructies aangetrokken worden. Daarmee geven wij actief invulling aan de transitie van
financiering van activa (CAPEX) naar dekking van deze kosten vanuit de exploitatie (OPEX).
In het geval wij financiering nodig hebben vindt de uitvoering daarvan plaats binnen de kaders van de
Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en hetgeen door het bestuur van De Connectie
aan kaders is vastgesteld in de financiële verordening. Voor de uitvoering van de financieringsfunctie
worden de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nauwlettend gevolgd. Ter ondersteuning
hiervan wordt jaarlijks een liquiditeitsbegroting opgesteld die de basis vormt voor financieringsbeslissingen.
Omslagrente
De omslagrente kan vooralsnog niet worden bepaald; ten tijde van het opstellen van deze begroting
heeft nog geen overdracht van activa plaatsgevonden en is hier evenwel nog geen financiering voor
aangetrokken. Het nog vast te stellen percentage wordt gebruik om de rente over de omvang van de
investeringen toe te rekenen aan de programma's.
Aantrekken financieringsmiddelen
Naar verwachting bedraagt de leningenportefeuille tussen de €10 mln. en € 15 mln. in 2018. Dit
bedrag is mede afhankelijk van in welke mate wij in dit jaar al invulling kunnen geven aan onze
beleidsintentie om met onze investeringen van CAPEX naar OPEX te gaan.

21

Risicoprofiel
De kosten van De Connectie worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de
bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te
dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de
inkomende en uitgaande geldstromen zal de financieringsbehoefte en het daarmee samenhangende
renterisico gering zijn.
In geval van investeringen van De Connectie worden deze gefinancierd met geldleningen, die qua
looptijd zoveel mogelijk overeenstemmen met de levensduur van de activa. Gezien de aard en
activiteiten van De Connectie is het risicoprofiel beperkt.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel De Connectie kort mag financieren als percentage van de
begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2%1 van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm
Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal (wet FIDO). In onderstaande tabel is de ontwikkeling van
de renterisiconorm in meerjarenperspectief geplaatst. Het renterisico kan nog niet worden berekend
aangezien op het moment van opstellen van deze begroting nog geen overdracht van activa heeft
plaatsgevonden en hier evenwel nog geen financiering voor is aangetrokken.

5.3 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van De Connectie zelf wordt ten dele verzorgd door medewerkers van het
bedrijfsbureau. Daarnaast maakt De Connectie gebruik van de diensten van haar eigen afdelingen
(m.u.v. de afdeling Belastingen). Andersom leveren de medewerkers van het bedrijfsbureau ook
diensten rechtstreeks ten behoeve van de bedrijfsvoering voor gemeenten.

1

art 2 lid 1d uitvoeringsregeling wet FIDO
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Personeelsbestand
Op het moment van opstellen van deze begroting is het plaatsingsproces volop in gang. Het is nog te
vroeg om de ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten te kunnen schetsen. Voor het
Bedrijfsbureau is in 2017 15,5 fte geraamd. De werving is medio april 2017 volop in gang. De
vakafdelingen van De Connectie tellen samen tot een formatie van 335,83 fte in 2017, inclusief
leidinggevenden. Daarvan zal per 1 juli 2017 naar verwachting 268,82 fte zijn geplaatst op basis van
het uitgangspunt "mens volgt werk". Om tot een volledige bezetting te komen zal er derhalve nog 67
fte moeten worden geworven. De werving van leidinggevenden loopt eveneens volop. In de tabel op
de volgende pagina is de formatie in euro's en fte opgenomen.
Frictie kan mogelijk ontstaan doordat de geplaatste medewerkers op dit moment voor een deel nog
werkzaamheden uitvoeren die achterblijven bij de gemeenten. Financiële frictie ontstaat doordat
medewerkers worden geplaatst in de normschaal die bij hun functie behoort. De feitelijke inschaling
is in een aantal gevallen hoger. Deze frictie is vooralsnog becijferd op € 209.000 en is niet
opgenomen in deze begroting.
2017

Personeel
Bedrijfsbureau
DIV
Financiële Administratie
PSA
Inkoop en Aanbesteding
Secretariaat
Belastingen
ICT
Facilitaire zaken
IM / FB
Basisregistratie

in euro's

2018

in fte's

in euro's

in fte's

1.356.388

15,50

1.244.487

14,00

2.545.132

44,69

2.467.096

43,19

1.794.437

31,50

1.794.437

31,50

780.451

12,80

780.451

12,80

947.988

15,90

947.988

17,50

3.344.207

56,21

3.344.207

56,21

2.686.824

43,50

2.686.824

43,50

5.379.821

63,50

5.453.017

64,50

2.658.631

41,43

2.658.631

41,43

269.373

8,00

269.373

8,00

1.184.112

18,30

1.174.552

18,10

Totaal
22.947.364
Tabel: begrote fte's en loonkosten na indexering

351,33

22.821.062

350,73

Kosten inhuur van derden
In 2018 zal naar verwachting nog inhuur plaatsvinden ten laste van het transitiebudget (nog ca.
€ 500.000). Deze inhuur is nodig om harmonisatie van processen en systemen mogelijk te maken.
Ook voor andere projecten en investeringen is inhuur noodzakelijk wanneer hiermee de ontbrekende
specialistische expertise en vaardigheden in huis kunnen worden gehaald.
De opgave waar De Connectie voor staat, vraagt om een kosten efficiënte organisatie die mee kan
bewegen de ontwikkelingen aan de vraagkant. Zodoende zal op onderdelen een flexibele schil in het
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personeelsbestand worden aangelegd. Piekbelastingen worden opgevangen door ingehuurd
personeel. Hiervoor zullen raamovereenkomsten met enkele partijen worden afgesloten.
Ten slotte zal ook voor ziekte en verzuim gebruik worden gemaakt van ingehuurd personeel. De
Connectie zal zich nog beraden op het al dan niet verzekeren van dit risico en de daarmee gepaard
gaande kosten.
Sturing op opgave(n)
In de begroting van De Connectie zijn investeringen opgenomen. Investeringen, die als reguliere- of
vervangingsinvesteringen zijn aan te merken. Daarnaast zijn er in belangrijke mate ook de nodige
besparingen ingeboekt die voortvloeien uit het standaardiseren en het harmoniseren van systemen
en processen. Ook in dit verband moeten er acties ondernomen worden. Deze bewegingen vragen
om een actieve en programmatische sturing. Sturing hierop vindt plaats met de interne
verantwoordingscyclus.
Huisvestingskosten
De Connectie maakt in eerste instantie gebruik van de huisvesting van de gemeenten Arnhem,
Renkum en Rheden. Hierbij geldt dat hetzelfde aantal werkplekken dat binnen de gemeenten
vrijkomt door de vorming van De Connectie, wordt ook weer opgevuld met Connectie-medewerkers.
In een eerste inschatting is uitgegaan van 156 werkplekken in Arnhem, 27 in Renkum en 36 in
Rheden.
Waar mogelijk maakt De Connectie gebruik van de bestaande BHV-organisatie. Aan het gebruik van
de huisvesting van de drie gemeenten zijn geen kosten verbonden. Ook voorzien de gemeentelijke
bijdragen niet in de dekking van huisvestingskosten.
Automatiseringskosten
De Connectie maakt vooralsnog gebruik van de (kantoor-)automatisering zoals deze ook aan de
gemeenten wordt aangeboden. Daarnaast wordt er relatief beperkt geïnvesteerd in omgevingen en
faciliteiten die specifiek voor De Connectie zijn bedoeld. De kosten worden na realisatie separaat in
beeld gebracht.
Budgetten voor de accountant
De gemeentewet schrijft in artikel 213 voor dat de gemeenteraad één of meerdere accountants
aanstelt, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij aan de raad verstrekken van een
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Dit geldt evenwel voor
gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor heeft De Connectie een budget van € 30.000 begroot.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de wijze waarop de (huisaccountants van)
gemeenten kunnen steunen op de administratieve organisatie en interne controle (ao/ic) bij De
Connectie. Dit kan leiden tot een aanvullende specifieke controlewerkzaamheden voor de
huisaccountant van De Connectie.
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6. Uiteenzetting financiële positie en toelichting
6.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Artikel 20 van de BBV schrijft voor dat in de uiteenzetting van de financiële positie bij de
begroting ook aandacht wordt besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerealiseerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hierbij gaat dan niet om de jaarlijks in de
begroting opgenomen normale salariskosten en dergelijke van het personeel maar gaat het om
verplichtingen als wachtgelden, vakantiedagen, IZA-premie voor niet-actieven enz., waarbij de
nadruk ligt op het vergelijkbaar volume.
In de begroting 2018 en meerjarenramingen voor 2019 t/m 2021 zijn geen verplichtingen opgevoerd
die voortvloeien uit wachtgelden, pensioenen van het personeel en bestuurders.
In de begroting is verder rekening gehouden met de gebruikelijke uitkeringen voor vakantiegeld,
eindejaarsuitkeringen, uitkeringen in het kader van de levensloopregeling en de jaarlijkse IZApremies voor de niet-actieven.

25

6.2 Investeringen en kapitaallasten
Het investeringsplan van De Connectie bestaat voornamelijk uit de (vervangings-)investeringen die
bij de overdracht van de deelnemers zijn meegekomen.
Op 21 april 2017 heeft het bestuur van De Connectie de financiële verordening van De Connectie
vastgesteld. Onderdeel van deze verordening is een tabel met daarin de afschrijvingstermijnen die
De Connectie gaat hanteren bij investeringen die zij gaat doen. Deze termijnen wijken op een aantal
onderdelen af van de termijnen die de gemeenten voorheen zelf hanteerden, doch dit heeft een zeer
gering effect en wordt binnen de begroting van De Connectie opgevangen.
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Met het vaststellen van de begroting 2018 worden de investeringen uit de jaarschijf 2018
geautoriseerd. In aanvulling op het investeringsprogramma dat bij het bedrijfsplan was opgenomen
(hierboven opgenomen) zijn de volgende wijzigingen relevant. Deze worden hierna apart in beeld
gebracht:
1) De onderuitputting op het investeringsprogramma (jaarschijf 2016) van de gemeente Arnhem is
in beeld gebracht en via de College 2-daagse als knelpunt aangereikt. Het betreft de reguliere
investeringen en vervangingen, met name bij ICT, die in de aanloop naar de vorming van De
Connectie "on hold" zijn gezet maar die de komende tijd versneld moeten worden opgepakt in
2017 e.v. om de stand van de ICT infrastructuur op het gewenste niveau te krijgen en te houden.
Dit vraagt van De Connectie om een inhaalslag in 2017 te organiseren en hiermee in 2018 verder
te gaan. Het restant krediet ad ca. € 3,8mln dient beschikbaar te worden gesteld voor De
Connectie.

2) Ten tijde van de totstandkoming van het bedrijfsplan waren de voorgenomen investeringen die
bij de CIO van de gemeente Arnhem waren ondergebracht, maar die bij De Connectie thuishoren
nog niet meegenomen. In de onderstaande tabel zijn de investeringen gemarkeerd met een 1)
3) De gemeente Arnhem wil vooruitlopend op de werkplekvisie al een eerste tranche mobiele
devices uitrollen in de organisatie en tevens in beeld hebben (als knelpunt voor de college 2daagse juni 2016 meegenomen) wat de financiële gevolgen zijn van een volledige uitrol. Deze
investeringen passen niet in het financieel kader zoals dat is opgenomen in het vastgestelde
bedrijfsplan. De raming is gebaseerd op de voorlopige uitgangspunten die ten grondslag liggen
aan de kostprijsberekeningen die gemaakt zijn voor werking van de outputfinanciering en verrekening.
De uitbreiding van het financieel kader is gebaseerd op de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen
als bijlage bij de financiële verordening.

Met het vaststellen van de begroting 2018 door het bestuur van De Connectie worden
bovengenoemde nieuwe investeringen ook geautoriseerd en wordt het begrote kapitaallastenniveau
toegevoegd aan de begroting van De Connectie.
Notabene. In de bedrijfsplanfase is de begroting 2017 e.v. opgebouwd op basis van de bijdragen die
door de kwartiermakers is aangereikt. Dit geldt ook voor de voornemens om te investeren. Voor een
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goed inzicht in het structurele beeld (2021 e.v. ), waarbij ook het effect op de gemeenten zelf kon
worden beoordeeld (i.v.m. met "eigen kosten aldaar) is de jaarschijf 2021 op twee majeure mutaties
na (wegvallen incidentele formatie ICT en de post onvoorzien) afgeleid van de jaarschijf 2020. Dit
geldt ook voor de hoogte van de kapitaallasten. Een onderbouwing van dit kapitaallastenniveau is er
bij het opmaken van de begroting 2018 nog niet en kan pas echt invulling krijgen na de aanstelling en
in positie zijn van de nieuwe managers.
6.3 Financiering
De Connectie heeft voor de uitvoering van haar taken financieringsmiddelen nodig. Het gaat daarbij
om de overdracht van activa welke afkomstig zijn van de drie gemeenten. De activa die door de drie
gemeenten worden overdragen wordt overgenomen tegen de boekwaarde zoals deze door de drie
gemeenten aan ons zijn aangereikt. Daarnaast is er financiering nodig om het
investeringsprogramma te kunnen uitvoeren.
Bij het aantrekken van de lening houden wij rekening met de levensduur van de activa. De
financieringsbehoefte die daaruit voortvloeit, dient binnen dat te kader te zijn afgedekt.
Voor de financiering van investeringen wordt bij de start van De Connectie in 2017 een geldlening
aangetrokken. Een overzicht van de leningen met looptijd en rentepercentage wordt in deze
paragraaf opgenomen.
Bij de totstandkoming van de Begroting 2018 is nog geen financieringsovereenkomst en/of lening
aangetrokken.

6.4 Stand/ verloop van reserves
De Connectie heeft geen reserves ingesteld.
Onderzoek wordt gedaan of het mogelijk is om een reserve te vormen zonder dat dit als "winst"
wordt aangemerkt in het kader van de Vennootschapsbelasting.

6.5 Stand/ verloop van voorzieningen
Bij de start van De Connectie zijn geen voorzieningen ingesteld. Bij het proces van de totstandkoming
van deze begroting wordt nog verkend of een voorziening getroffen moet worden die verband houdt
met de verplichtingen die De Connectie overneemt ten aanzien van personeel dat vanuit de
gemeenten bij De Connectie in dienst komt. Deze voorziening heeft dan betrekking op eventuele
verlofstuwmeren e/o individuele afspraken met medewerkers die wij overnemen.
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7. Bijlagen
Bijlage 1 (taakvelden, verdeling naar gemeente)
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Bijlage 2 Risico-inventarisatie

K

Risico

kans

impact

Beheersmaatregel

Kwaliteit

Kwaliteit van de
dienstverlening
loopt terug

H

M

De volgende maatregelen worden
genomen:
- programmatische inrichting van
De Connectie
- scheiden van het leveren van
dienstverlening aan de G3 en de
veranderopgave.
- nieuwe vragen/ontwikkelingen
waarvoor inzet van De Connectie
wordt gevraagd die niet is voorzien
worden alleen opgepakt na
herprioritering danwel het
beschikbaar krijgen van extra
middelen.

Kansen

Onvoldoende
kansen voor
medewerkers door
beperkingen vanuit
bijvoorbeeld het
sociaal plan en
CAR-UWO.

Kosten

Niet tijdig
terugverdienen van
transitie-kosten
door vertraging in
Harmonisatie en
standaardisatie.

In het personeelsbeleid
maatregelen opnemen om
ondersteuning te bieden aan de
ontwikkeling van en kansen voor
medewerkers. (bijv. snuffelstages,
opleidingsmogelijkheden en
coaching). Daarnaast zullen de
gemeenten en De Connectie de
kansen en mogelijkheden die
binnen de organisaties ontstaan
ook met elkaar delen zodat
medewerkers ook de kans kunnen
krijgen om zich binnen een andere
organisatie te ontwikkelen.
M

H

Sturing op het, waar mogelijk,
variabel maken van vaste kosten.
Onderzoek uitvoeren voor 1 juli
2017 naar outputsturing en
outputfinanciering om inzicht te
krijgen in productprijzen, volumes
en kostenstructuur en inzicht in
welke kosten wel en niet direct
beïnvloedbaar zijn.
- Implementeren van outputsturing
en outputfinanciering per 1 januari
2018.
- Sturing op het realiseren van de
veranderopgave middels een
veranderplan.
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Risicoscore

K

Risico

kans

impact

Harmonisatie en
standaardisatie
kunnen niet voor
de in de begroting
opgenomen kosten
worden
gerealiseerd.

- Planning en control cyclus
inrichten bij De Connectie met
maandelijkse rapportage en
gesprekken over uitgaven en
resultaten.
- Onderscheid maken tussen
innovatie van dienstverlening en
het wegwerken van achterstanden.
Achterstanden doorberekenen aan
de veroorzaker en middels een
actieplan de achterstanden
wegwerken.

De Connectie loopt
het risico dat
benodigde
investeringen uit
de
investeringsagenda
van 2015, 2016 en
de eerste helft van
2017 nog niet zijn
gerealiseerd en dat
de daarvoor
bestemde)
budgetten niet
worden
overgedragen door
de G3 aan De
Connectie.
Kwetsbaar
heid

Beheersmaatregel

- Overdragen kredieten m.b.t. niet
gerealiseerde investeringen uit de
investeringsagenda van
voorgaande jaren aan De
Connectie. Bij de jaarrekening van
de drie gemeenten wordt de
resterende kredietruimte in beeld
gebracht en overgedragen.
- Herprioriteren van de investeringen standaardisatie- en
harmonisatie-agenda.

Vraag van G3 naar
dienstverlening
neemt zo snel toe
dat De Connectie
niet in staat is de
capaciteit /
bezetting tijdig op
te schalen.

Scherp sturen op de collectieve en
individuele leveringscontracten en
de realisatie daarvan. Snelle
terugkoppeling aan de gemeenten
als de werkelijke vraag groter is
dan de afgesproken vraag in de
leveringscontracten.
Meerjarige contractering. Kosten
voor versnelde afbouw ten laste
van de afnemer brengen d.m.v.
afkoopsom en/of ’boetebeding’. Zo
snel mogelijk met partijen in
gesprek om verwachte fluctuaties
in de vraag tijdig op te lossen.

Vraag van de G3
naar
dienstverlening
neemt zo snel af
dat De Connectie
niet in staat is om
de capaciteit /
bezetting tijdig af
te bouwen.
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