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Beste bestuursleden van De Connectie,

Op 6 mei 2020 hebben wij uw 1e Bestuursrapportage 2020, Meerjarenprogrammabegroting 2021-

2024 (zgn. MJPB 2021-2024) en het ontwikkelperspectief 2020-2024 ontvangen. 

De 1e Bestuursrapportage 2020 bevat naast de beleidsmatige en financiële kaders, tevens een 

voorstel tot wijziging van de begroting 2020. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke 

bijdrage aan De Connectie. De MJPB 2021-2024 is gebaseerd op de eerste bestuursrapportage 2020 

en het Ontwikkelperspectief 2020-2024 van De Connectie.

De bestuursrapportage en de MJPB zijn, conform de bepalingen in de GR, om een zienswijze aan de 

raad voorgelegd. De raad heeft kennis genomen van de documenten, welke haar aanleiding geven 

tot de volgende zienswijzen.

Algemeen beeld

In de 1e bestuursrapportage van 2020 worden een aantal kadercorrecties voorgelegd. Daarnaast 

zijn knelpunten in de vorm van beleidsinhoudelijke en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de 

in de MJPB 2020-2023 vastgestelde kaders in beeld gebracht. Daarbij springen met name de 

knelpunten in het kader van de opgave ICT in het oog. 

Naast de input vanuit de 1e bestuursrapportage 2020, vormt het Ontwikkelperspectief 2020-2024 

van De Connectie een belangrijk uitgangspunt voor de MJPB 2021-2024. In de MJPB 2020-2023 

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

komen op benodigde middelen voor het verbetertraject van ICT. Een voorzichtige inschatting was, 

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. We constateren dat deze inschatting is 

bevestigd en nu is verwerkt in de MJPB 2021-2024. Daarnaast is in het meerjarenperspectief 

rekening gehouden met een afbouw van de 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. 

Wij hebben aangegeven dat wij de noodzaak van maatregelen binnen het ICT domein 

onderschrijven. Daar staat tegenover dat onze financiële situatie ons noodzaakt om keuzes te 

maken waar wij onze schaarse middelen op inzetten. Zoals ook eerder aangegeven, verwachten wij 

van onze gemeenschappelijke regelingen dat zij daar rekening mee houden. 
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Gemeente Renkum

Op basis van de 1e bestuursrapportage 2020, de MJPB 2021-2024, de uitgevoerde evaluatie en het 

ontwikkelplan constateren wij dat een extra bijdrage op dit moment onontkoombaar is. Daarbij blijft  

de noodzaak om ook op het gebied van bedrijfsvoering scherp aan de wind te varen. 

Bij de verdere uitwerking van het tweede deel van het ontwikkelperspectief vragen wij u om samen 

met het College en de andere partners te verkennen welke  doorontwikkeling van de Connectie 

passend is bij onze doelstellingen en de organisatie die wij zijn. En dit te vertalen naar een herijkt 

bedrijfsplan met een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief.

Zienswijze

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. Kwalitatief goede dienstverlening biedt 

tegen zo laag mogelijke bedrijfsvoeringslasten. Dit is gezien de financiële context van de gemeente 

Renkum ook een noodzakelijk uitgangspunt. Met het terugdraaien van de taakstelling ICT en de 

extra middelen die beschikbaar zijn gesteld is vanuit de gemeenten een substantiële financiële 

impuls gegeven. We verwachten van het bestuur dat zij bij de verdere uitwerking van het 

ontwikkelplan meedenkt in de mogelijkheden om te bouwen aan een bedrijfsvoeringsorganisatie 

die passend is bij onze doelstellingen en onze organisatie.  

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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