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Zienswijze gemeenteraad Renkum eerste bestuursrapportage 2019
bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Beste bestuursleden van De Connectie,
Op 12 april 2019 hebben wij uw eerste bestuursrapportage 2019 ontvangen. De eerste
Bestuursrapportage 2019 bevat naast de beleidsmatige en financiële kaders tevens een voorstel
tot wijziging van de begroting 2019, welke leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
aan De Connectie. Deze voorgenomen begrotingswijziging is, conform de bepalingen in de GR, om
een zienswijze aan de raad voorgelegd. De raad heeft kennis genomen van de bestuursrapportage,
welke haar aanleiding geven tot de volgende zienswijzen.
Algemeen beeld
De eerste bestuursrapportage van 2019 gaat voornamelijk over de afwijkingen ten aanzien van de
Meerjarenprogramma-begroting 2019 – 2022 (MJPB 2019-2022). U geeft in de rapportage aan dat
een deel van de afwijkingen het gevolg is van in vorige jaren door uw bestuur genomen besluiten.
Daarnaast geeft u aan dat een deel het gevolg is van voortschrijdend inzicht en autonome
ontwikkelingen.
Voor 2019 ligt voor u de focus van De Connectie op ‘de basis op orde’ krijgen. Het moet een jaar
worden waarin op dit gebied een aantal grote stappen voorwaarts worden gemaakt. Ten opzichte
van de uitvoering van de afgesproken dienstverlening naar de klanten en de bedrijfsvoering van De
Connectie, verwacht u majeure afwijkingen als gevolg van de ontwikkelingen die zich voordoen op
het vastgestelde MJPB 2019-2022.
U geeft te kennen dat binnen het bestaande begrotingskader van De Connectie is onderzocht wat
maximaal kan worden geabsorbeerd. U meent dat het gevolg daarvan is dat de risico’s binnen De
Connectie groter worden en de doelen (de 4 K’s) verder onder druk staan. Ondanks de maximale
inspanning om het binnen het bestaande begrotingskader te absorberen, zijn dit jaar volgens u
extra middelen nodig om de basis op orde te krijgen.
Zienswijze
Wij vragen met deze zienswijze op een aantal specifieke punten uw aandacht, te weten:
Terugdraaien taakstelling ICT
Uw bestuur stelt voor om de taakstelling voor het taakveld ICT terug te draaien. Dit is naar het
oordeel van de raad niet wenselijk, gelet op de forse bezuinigingsopdracht waar de gemeente
Renkum voor staat. Immers, met het terugdraaien van deze taakstelling komt de besparing van 4%
op het totaal verder onder druk te staan.
De raad is zich bewust van het feit dat er een periode van 4-5 jaar nodig is om een
uitvoeringsorganisatie goed neer te zetten. Aan de andere kant willen wij vasthouden aan de
oorspronkelijke doelstellingen van de 4 K’s. Wij verzoeken het bestuur dan ook om met een plan
van aanpak te komen waarmee op termijn deze doelstellingen, inclusief de beoogde besparing van
4%, alsnog kan worden gerealiseerd.
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Gemeente Renkum
In de bestuursrapportage lezen wij dat het tempo van harmonisatie, standaardisatie en
digitalisering minder snel gaat dan verwacht. Dit is echter een belangrijke randvoorwaarde om te
komen tot schaalvoordelen. Dit vraagt om een gemeenschappelijk inspanning van zowel de
deelnemende gemeenten als de Connectie. Wij vragen het bestuur hier expliciete aandacht en
sturing aan te geven.
Verbetermaatregelen ICT
Eind 2018 concludeerden twee verschillende onderzoeken (van PWC en Arlande) dat er nog veel
werk te verzetten is om de basis op orde te krijgen, zeker in het ICT-domein. In februari van dit jaar
zijn wij als raad hierover geïnformeerd. Wij onderschrijven de noodzaak van maatregelen binnen
het ICT domein. Daar staat tegenover dat onze financiële situatie ons noodzaakt om keuzes te
maken waar wij onze schaarse middelen op inzetten. Wij verwachten van onze gemeenschappelijke
regelingen dat zij daar rekening mee houden.

Wij vragen derhalve het bestuur om:


Maximaal de mogelijkheden tot temporisering binnen het ICT-domein te benutten;



Realistische investeringsplanningen te hanteren op basis van beschikbare capaciteit;



Te sturen op inzet van vaste medewerkers i.p.v. relatief veel (dure) inhuur. Naast een
kostenbesparend effect zorgt dit ook voor borging van kennis en kwaliteit;



Sterk te sturen op realisatie binnen budgetten;



Binnen de huidige begroting (innovatieve en efficiency) maatregelen te nemen zodat
toekomstige extra financiële bijdragen vanuit de gemeenten worden voorkomen.

We zien het als onze opgave om een organisatie te zijn die voor de lange termijn zijn taken kan
uitvoeren binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is. We verwachten dit ook van onze
gemeenschappelijke regelingen. We vernemen dan ook graag van u hoe u onze zienswijze heeft
verwerkt in de definitieve meerjarenprogrammabegroting.
Aanleveren bestuursrapportage
De eerste bestuursrapportage zou op basis van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 maart
van het lopende jaar aan de gemeenten moeten worden aangeboden. Helaas moeten we
constateren dat dit niet gebeurd is.
We realiseren ons dat het een hele puzzel is geweest om de financiële gevolgen van onder andere
de onderzoeksresultaten in te passen in deze eerste bestuursrapportage 2019. En, dat deze
bestuursrapportage het resultaat is van intensief overleg tussen de gemeenten en De Connectie.
We hebben om die reden begrip voor het feit dat de bestuursrapportage later dan gebruikelijk aan
de gemeenten is voorgelegd. Wel verzoeken wij u om de 2e bestuursrapportage uiterlijk 1
september van dit jaar aan ons voor te leggen.

Met vriendelijke groet,
DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte

A.M.J. (Agnes) Schaap
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