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Zienswijze gemeenteraad Renkum Begroting 2018 en Meerjarenraming 20192021 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Beste bestuursleden van De Connectie,
Op [datum] hebben wij uw Begroting 2018, inclusief Meerjarenraming 2019-2021 ontvangen. Onze
raad is gevraagd een zienswijze hierover kenbaar te maken.
De Begroting 2018 betreft de tweede begroting van De Connectie. De vorming van De Connectie
was bij het opstellen van deze begroting nog in volle gang. We realiseren ons dat daardoor nog
geen concrete ervaringen met De Connectie aan de basis van deze begroting kunnen liggen. Wij
hebben deze begroting dan ook vooral gelezen als een technisch document, gebaseerd op het
bedrijfsplan van De Connectie.
Zienswijze
Het bedrijfsplan van De Connectie gaf voldoende inzicht in de doelstellingen van de
intergemeentelijke samenwerking (de zogenaamde vier K’s). Op basis van dit plan hebben wij er
vertrouwen in dat De Connectie brengt wat de drie gemeenten beogen: minder kwetsbaarheid op
bedrijfsvoeringsgebied, goede dienstverlening tegen minder kosten, en kansen voor medewerkers.
In de Begroting 2018 wordt dit inzicht niet opnieuw gegeven, maar ligt de focus vooral op de
vereisten die worden gesteld op basis van wetgeving, de gemeenschappelijke regeling en de
financiële verordening van De Connectie. Voor onze gemeente staat het belang van realisatie van
de genoemde doelstellingen voorop. Wij willen u dan ook oproepen om alle mogelijke maatregelen
te treffen om te komen tot realisatie van deze doelstellingen voor de drie gemeenten.
Daarbij blijven onze opmerkingen ten aanzien van de taakstelling ICT en de risico’s en
beheersmaatregelen zoals aangegeven in de zienswijze bij de Begroting 2017 onverkort van kracht.
Deze opmerkingen waren:
-

Taakstelling ICT
In de begroting wordt uitgegaan van een besparing op de ICT kosten van €550.000 in 2017,
oplopend naar €1.650.000 in 2020. Deze besparing is ingeboekt als taakstelling op basis van
een door PWC uitgevoerd onderzoek binnen de Gemeente Arnhem. De Connectie conformeert
zich door de opname van deze taakstelling in de begroting aan de daadwerkelijke realisatie
hiervan. Hoewel wij beamen dat er veel besparingspotentieel zit op het gebied van ICT,

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door

Verzenddatum van deze brief

Ons kenmerk

(026) 33 48 298

53831

s.vander.meer@renkum.nl

S.P.T. (Sjoerd) van der Meer
Bijlage

Gemeente Renkum

-

verwachten wij dat u concreet aan de slag gaat met het behalen van de door u opgevoerde
taakstelling.
Risico’s en beheersmaatregelen
In het bedrijfsplan (en het voorstel aan onze raad) worden een aantal risico’s met betrekking tot
de doelstelling van de intergemeentelijke samenwerking opgesomd. Wij willen benadrukken dat
de beheersmaatregelen die worden benoemd ten aanzien van deze risico’s door middel van een
concreet plan van aanpak ook daadwerkelijk moeten worden geïmplementeerd.
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