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bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Beste bestuursleden van De Connectie,

Op 1 mei 2019 hebben wij uw ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 (MJPB 2020-

2023) ontvangen. Op basis van geldende regelgeving, hebben wij als raad de mogelijkheid om onze 

zienswijze op de begroting kenbaar te maken. Door middel van deze brief maken wij gebruik van 

deze mogelijkheid. 

Aanleiding

De meerjarenprogrammabegroting is een verdere uitwerking van de eerste bestuursrapportage en 

de begroting en meerjarenraming van vorig jaar van De Connectie. In de inleiding geeft u aan dat 

een belangrijk uitgangspunt voor deze meerjarenprogrammabegroting de besluiten zijn die u als 

bestuur van De Connectie in de eerste bestuursrapportage over 2019 heeft genomen. Deze 

besluiten gaan over de te verwachten ontwikkelingen en de algemene financiële en beleidsmatige 

kaders voor het komende jaar. In de ontwerp-MJPB vindt de vertaling plaats over de periode 2020 

tot en met 2023. 

Bij het nemen van uw besluiten geeft u te kennen dat maximaal rekening gehouden is met de 

financiële context waarin de gemeenten zich bevinden. De leereffecten van het jaarverslag 2018 en 

de structurele effecten van de eerste bestuursrapportage 2019 zijn verwerkt in deze 

meerjarenbegroting. De begroting zoals u die heeft opgesteld typeert u als een evenwichtige maar 

sobere begroting. Duidelijk is dat De Connectie, net als de gemeenten, scherp aan de wind moet 

varen. U heeft in de meerjarenbegroting, zoals de gemeenteraden expliciet hebben gevraagd, 

nadrukkelijk aandacht gegeven aan inzicht in de risico’s. Onze dank hiervoor.

Algemeen beeld

In de begroting is een aantal autonome ontwikkelingen benoemd, waar geen geld voor is 

gereserveerd. U geeft als reden dat naar aanleiding van de bestuursrapportage is besloten om de 

effecten zoveel mogelijk binnen het eigen kader op te vangen. 

Daarnaast zijn in de begroting geen maatregelen opgenomen voor de verdere ontwikkeling van ICT 

in 2020 en 2021. In de eerste bestuursrapportage van 2019 is rekening gehouden met de middelen 

die in 2019 aanvullend nodig zijn om te innoveren en om de ICT-omgeving naar CMM2 level te 

kunnen brengen. In 2020 zal hier nog een vervolg aan moeten worden gegeven. De uitwerking van 

dit verbetertraject loopt mee in de van het bestuur verkregen veranderopdracht. Bij de eerste 

bestuursrapportage 2020 en de MJPB 2021-2024 zal hier op terug worden gekomen.
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Gemeente Renkum

Daarmee constateren wij dat de voorliggende meerjarenprogrammabegroting geen adequaat 

meerjarenperspectief geeft waarop de gemeente haar meerjarenbegroting kan baseren.

In verband met de bovengenoemde punten zien we aanleiding om onderstaande zienswijze op de 

begroting naar voren te brengen. 

Zienswijze

U geeft aan de autonome ontwikkelingen zoveel als mogelijk op worden gevangen binnen het eigen 

kader van De Connectie. Wij gaan ervan uit dat u hierop stuurt, en dat er geen extra budgetvragen 

uit voortkomen. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, verwachten wij van het bestuur dat het nieuwe 

keuzes maakt. Hierbij moet de afweging wordt gemaakt tussen inhoudelijke keuzes en de inzet van 

extra financiële middelen. 

U heeft aangekondigd dat u bij de eerste bestuursrapportage 2020 en de MJPB 2021-2024 terug 

komt op benodigde middelen voor het verbetertraject van ICT. Een voorzichtige inschatting is, op 

basis van het rapport van Arlande, dat hier in 2020 additioneel nog € 3,5 mln. voor nodig is, in 2021 

€ 2,0 mln. en vanaf 2021 € 1,8 mln. structureel. Voor de gemeente Renkum geldt dat dit voor 2020, 

op basis van de verdeelsleutel  á 10.75%, neerkomt op circa € 376.000,-.

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. Dit is gezien de financiële context van de 

gemeente Renkum ook een noodzakelijk uitgangspunt. We verwachten dit ook van onze 

gemeenschappelijke regelingen. Met het terugdraaien van de taakstelling ICT en de extra middelen 

die beschikbaar zijn gesteld in de bestuursrapportage is vanuit de gemeenten al een substantiële 

financiële impuls gegeven. We verwachten van het bestuur dat zij het verbetertraject ICT 

meeneemt in het (integrale) plan van aanpak om de oorspronkelijke doelstellingen alsnog te 

kunnen realiseren (zie ook onze zienswijze bij de eerste bestuursrapportage).  

Bij de eerste bestuursrapportage 2020 verwachten wij dat het benodigde complete 

meerjarenperspectief kan worden geschetst. Dit sluit direct aan bij de veranderopdracht die u aan 

uw directeur heeft gegeven om een ontwikkelstrategie 2020-2024 uit te werken, inclusief een 

helder projectplan met financiële effecten. We gaan ervan uit dat op deze manier stabiliteit 

ontstaat op de bijdrage vanuit de gemeenten aan De Connectie, én dat de gemeente dit op de 

juiste manier in haar begroting kan verwerken.

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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