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De Connectie

Geadviseerd besluit
Bijgevoegde zienswijze bij de Begroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-2021 van de
bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie indienen bij het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie.

Toelichting op beslispunten
Op 8 mei 2017 heeft het Bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie de (ontwerp)
Begroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2021 (zie bijlage 1) vastgesteld. Op basis van
artikel 15 van de Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie (GR) kunt
u binnen acht weken een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Bestuur
zendt het ontwerp van de begroting met bijgevoegd de zienswijzen van de gemeenteraden, zijn
commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging uiterlijk drie weken voor de voorgenomen
datum van vaststelling aan de gemeenteraden. Na vaststelling verstuurt het Bestuur de begroting
uiterlijk 1 augustus 2017 aan Gedeputeerde Staten.
Een voorstel voor de brief aan het Bestuur van De Connectie met daarin de zienswijze treft u
bijgevoegd aan (zie bijlage 2).

Beoogd effect
Door het sturen van een brief waarin uw standpunt ten aanzien van de Begroting 2018 en de
Meerjarenraming 2019-2021 wordt weergegeven, voert u uw controlerende taak uit.

Kader
De Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie.

Argumenten
De Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 vloeien voort uit bedrijfsplan van De Connectie,
dat – in verband met de zienswijzeprocedure bij de Begroting 2017 – is behandeld in de
raadsvergadering van 22 februari 2017.

Voorstel aan de raad
Het bedrijfsplan beschrijft de producten en diensten die De Connectie gaat leveren en de wijze
waarop wordt voldaan aan de doelstellingen (de vier K’s) voor de intergemeentelijke
samenwerking:
-

Het verminderen van kwetsbaarheid (door het verbeteren van continuïteit).
Het vergroten van de kansen en aantrekkelijkheid van medewerkers op een op termijn schaarse
arbeidsmarkt.
Het leveren van minimaal gelijke kwaliteit tegen minimaal vier procent lagere kosten.

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 GR en de financiële verordening van De
Connectie.
Voor onze gemeente staat het belang van realisatie van deze doelstellingen voorop. We stellen u
voor dit in uw zienswijze aan het Bestuur mee te geven. De Connectie geeft zelf in haar begroting
aan welke risico’s zij ziet op het gebied van de vier K’s en welke beheersmaatregelen zij hier
tegenover plaatst.
We vragen op dit moment specifiek uw aandacht voor de volgende risico’s ten aanzien van de
Kwaliteit van de dienstverlening en de Kosten van de dienstverlening:
-

-

Kwaliteit van de dienstverlening
In het bedrijfsplan van De Connectie is de afspraak gemaakt dat de drie gemeenten inzicht
geven in het huidige niveau van de dienstverlening. De uitkomst van deze metingen is
maatgevend voor het niveau van de dienstverlening door De Connectie. De meting van het
huidige kwaliteitsniveau is nog niet gedaan, waardoor de aanname dat de kwaliteitsverschillen
tussen de gemeenten beperkt zijn nog niet hard onderbouwd. Dit geeft een risico ten aanzien
van de door De Connectie te leveren kwaliteit.
Kosten van de dienstverlening
Een uitkomst van het bedrijfsplan was dat de samenwerking over de drie gemeenten een
besparing van 7,9 procent in 2020 en 10,6 procent vanaf 2021 tot gevolg zou hebben. Voor
Renkum betrof dit 4,5 procent in 2020 en 7,2 procent vanaf 2021.
De begroting 2018 past binnen dit kader. Wel wordt de bijdrage van de gemeente verhoogd voor
de verwachte cao-ontwikkeling.

Kanttekeningen
De vorming van De Connectie was ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting voor 2018
nog in volle gang. Inzicht in hoe De Connectie gaat werken op basis van concrete ervaringen is er
dus nog niet. Dit maakt dat de begroting voor 2018 vooral een technisch document is, gebaseerd
op het bedrijfsplan van De Connectie.

Draagvlak
Niet van toepassing.

Aanpak/Uitvoering
Na de raadsbehandeling van dit voorstel de bijgevoegde brief versturen aan het Bestuur van De
Connectie met daarin het standpunt van uw raad.

Communicatie
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
De Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 vloeien voort uit bedrijfsplan van De Connectie.
Het aandeel van de Gemeente Renkum in de begroting is vastgesteld op basis van de inbreng 2017
en bedraagt 10,1 procent.
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Onze bijdrage aan De Connectie wordt verhoogd voor indexatie. Deze kosten komen ten laste van
de stelpost voor loon- en prijsstijgingen. De verwachte resultaten binnen de meerjarenbegroting
van De Connectie zijn gelijk aan de prognose in het bedrijfsplan.

Juridische consequenties
Uw raad heeft ten opzichte van De Connectie een klassieke rol, te weten het op hoofdlijnen stellen
van de financiële kaders waarbinnen De Connectie vorm moet krijgen. De raden hebben hun
gebruikelijke budgetrecht en controlerecht op de jaarrekening en begroting van De Connectie. Het
bestuurslid dat is aangewezen door de gemeenteraad is aan uw raad inlichtingen en
verantwoording verschuldigd, net zoals aan het college waar hij of zij deel van uitmaakt.

WMO-aspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Geen.

Alternatieven
Geen zienswijze indienen.

Bijlagen
1. Concept Begroting 2018 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie, inclusief meerjarenraming
2019-2021
2. Brief aan bestuur De Connectie inzake zienswijze Begroting 2018 en Meerjarenraming 20192021
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