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1e Bestuursrapportage 2020, MJPB 2021-2024  en 
Ontwikkelperspectief De Connectie

Geacht Bestuur,

Wij danken u voor het ter behandeling aanbieden van de 1e Bestuursrapportage 2020 
(inclusief een begrotingswijziging), de concept Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024.
De gemeenteraad van Rheden heeft kennis genomen van de inhoud van deze stukken. 
Onderstaand treft u haar zienswijze hierover aan.
Ook heeft de raad kennis genomen van het Ontwikkelperspectief van De Connectie

1e Bestuursrapportage inclusief Begrotingswijziging 2020 en 
Meerjarenprogrammabegroting 2021 – 2024 

Met de begrotingswijziging 2020 vraagt uw bestuur de raad van Rheden om aanvullende 
middelen beschikbaar te stellen voor kadercorrecties en het oplossen van knelpunten in de 
begroting. 
Ook het meerjarenperspectief laat een stijging van de eigen bijdrage van de gemeente 
Rheden ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2020-2023 zien.
Het onder druk staan van de K’s van Kosten en Kwaliteit blijft voor ons college en onze 
raad reden tot grote zorg.
Wij vragen uw aandacht voor het houden van grip op de financiën en het beperken van 
een verdere toename van de bedrijfsvoeringslasten. Om te kunnen anticiperen op de 
kostenstijgingen is het van belang dat De Connectie onze gemeente tijdig informeert over 
de invulling van de volgende fases Opgave ICT en Basisregistraties. Wij verwachten daarbij  
van uw bestuur de noodzakelijke inspanning om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Ontwikkelperspectief

Vanuit onze rol van klant en opdrachtgever van De Connectie wensen wij in samenwerking 
met uw bestuur te komen tot een gezamenlijke visie en strategie richting de toekomst om 
op die wijze te werken aan een grotere meerwaarde (kwaliteit en kosten) van de 
samenwerking.  

Bestuur van De Connectie,
T.a.v. de heer B. Fransen
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester

Nadja Renkema,
secretaris


