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Hierbij ontvangt u het Ontwikkelperspectief 2020-2024, de eerste bestuursrapportage over 2020 en de – 
ontwerp- Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2021-2024. Aangezien deze documenten een sterke 
samenhang kennen, heeft het bestuur ervoor gekozen deze documenten ineens aan u aan te bieden voor 
1 mei 2020, zodat deze ook integraal kunnen worden behandeld in uw raden.  
 
Ontwikkelperspectief 2020-2024 
De Connectie is opgericht op 1 juli 2017 en komt voort uit een gezamenlijke behoefte van de drie 
gemeenten om de krachten te bundelen op het gebied van bedrijfsvoering. De Connectie vindt het, net 
zoals de gemeenten, belangrijk dat er een ontwikkelperspectief is voor de komende jaren. De tijd is 
gekomen om het verleden achter ons te laten en gezamenlijk vooruit te kijken. In opdracht van de 
gemeenten heeft een extern bureau De Connectie geëvalueerd. De evaluatie was het moment om terug 
te kijken op de afgelopen jaren. Het ontwikkelperspectief is om vooruit te kijken.  
 
Het eerste voorliggende deel is de stip op de horizon. Het beschrijft de richting en geeft inzicht in de 
eerste stappen die gezet worden richting een servicegerichte organisatie. In het tweede deel wordt hier 
samen met de gemeenten, op basis van visie die gemeenten hebben op de dienstverlening van De 
Connectie en de aanbevelingen uit de evaluatie, nader invulling aan gegeven. Dit wordt de opvolger van 
het bedrijfsplan 2017-2020 waarmee De Connectie in 2017 van start is gegaan. Hiermee komen we, na 
het zomerreces, terug bij uw raden.  
 
Het ontwikkelperspectief is vertaald naar de programma’s uit de MJPB. Hierdoor wordt het onderdeel 
van de beleidscyclus van De Connectie en kan er worden gestuurd op de voorgenomen ontwikkeling.  
 
Eerste bestuursrapportage 2020 
De eerste bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage ten opzichte van de MJPB 2020-2023. In uw 
zienswijze op de MJPB 2020-2023 heeft u geconstateerd dat de financiële vertaling van de extra 
benodigde investeringen in ICT ontbreken in het meerjarig financieel beeld. Zoals aangegeven in onze 
reactie op uw zienswijze hebben wij de financiële effecten, nu deze bekend zijn, meegenomen in deze 
eerste bestuursrapportage en de MJPB 2021-2024. Daarnaast is in de eerste bestuursrapportage 
rekening gehouden met het ontwikkelperspectief door te starten met het verleggen van onze focus naar 
een servicegerichte organisatie.  
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De procedure bij wijzigingen van de begroting, voor zover daar een verhoging van de gemeentelijke 
bijdragen uit voortvloeit, is gelijk aan die van een reguliere begrotingsbehandeling. Derhalve vragen wij 
u hier, binnen de hiervoor in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) gestelde termijn van 8 weken, uw 
zienswijze kenbaar te maken.  
 
MJPB 2021-2024 
De belangrijkste uitgangspunten voor de MJPB 2021-2024 zijn het Ontwikkelperspectief 2020-2024 van 
De Connectie en de structurele doorwerking van de eerste bestuursrapportage 2020 met betrekking tot 
de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende jaar. Daarnaast is in het 
meerjarenperspectief rekening gehouden met een afbouw van de in 2019 additioneel beschikbaar 
gestelde formatie voor technisch applicatiebeheer. De verwachting is dat, door verdere rationalisatie en 
harmonisatie van het applicatielandschap van de drie gemeenten, op termijn minder technisch 
applicatiebeheer nodig zal zijn. Hiermee geven wij invulling aan de wens van de gemeenteraden om zicht 
te houden op de mogelijkheden tot het beperken van de extra kosten, nadat de financiële taakstelling 
voor het taakveld ICT noodgedwongen moest worden teruggedraaid.  
 
Volgens de GR moet het bestuur de ontwerp-MJPB voor 1 mei toezenden aan de raden van de 
gemeenten. De raden hebben vervolgens 8 weken om hun zienswijze kenbaar te maken. Wij vragen u 
daarom om uiterlijk op 26 juni 2019 uw zienswijze op zowel de eerste bestuursrapportage 2020 als de 
MJPB 2021-2024 kenbaar te maken.   
 
In de bestuursvergadering van 2 juli 2020 behandelen wij de zienswijzen van de drie gemeenten. De 
ontwerp-MJPB wordt daarna, onder bijvoeging van de zienswijzen, de reactie van het bestuur hierop en 
een eventuele nota van wijzing, opnieuw aan de raden verzonden. Uiterlijk 24 juli 2020 stellen wij de 
eerste bestuursrapportage en de MJPB definitief vast, zodat de MJPB voor 1 augustus 2020 aangeboden 
kan worden aan onze provincie.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur van De Connectie, 
T.A.F.A. Klomberg, voorzitter 
 
 
 
 
 


