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Beste bestuursleden van de Connectie,

Algemeen

U heeft aan de raad van de gemeente Renkum de 1e Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-

Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025 van de Connectie aangeboden. De raad van 

Renkum heeft kennis genomen van deze documenten. Ze geven aanleiding tot de volgende 

zienswijze. 

Zienswijze

Goed om te constateren dat in een door de coronacrisis gedomineerd jaar de Connectie in staat is 

geweest de dienstverlening op peil te houden en op een professionele wijze het thuiswerken te 

faciliteren.

Positief ook dat met de consolidatie van de afzonderlijke ICT-omgevingen naar een centrale 

omgeving een stap wordt gezet in de richting van een betrouwbare ICT-infrastructuur en 

dienstverlening. Gelet op de door de gemeente beschikbaar gestelde middelen gaat de raad van de 

Renkum er hierbij wel van uit dat het bestuur van De Connectie strak op de voortgang zal sturen en 

hier periodiek over zal rapporteren.

Zoals ook al eerder is gemeld heeft de raad van Renkum zorgen over de oplopende kosten van de 

Connectie en de financiële gevolgen hiervan voor de deelnemende gemeenten. De financiële 

effecten van de concepten van de Bestuursrapportage 2021 en de MJPB 2022 staan op gespannen 

voet met de financiële mogelijkheden van de gemeente Renkum. 

In eerdere zienswijzen hebben wij u gewezen op de noodzaak om met de bedrijfsvoering scherp 

aan de wind te varen. Wij hebben u gevraagd samen met ons college en de andere partners te 

verkennen op welke wijze de Connectie verder ontwikkeld moet worden om deze organisatie beter 

te laten aansluiten bij onze doelstellingen en onze huidige organisatie. Deze verkenning zou 

uitgewerkt moeten worden in een herijkt bedrijfsplan met een geactualiseerd financieel 

meerjarenperspectief. Wij constateren dat nog niet is gerealiseerd. 

De financiële effecten van de concepten van de Bestuursrapportage 2021 en de MJPB 2022 

versterken de noodzaak om de bedrijfsvoering betaalbaar te houden. De Renkumse raad 

constateert dat u dit onderkent en hierop acteert. De raad verzoekt het bestuur desalniettemin 

dringend om de uitgangspunten ten aanzien van de vorm van samenwerking, de governance, de 

groeiambitie en het toekomstige financiële perspectief, zoals deze vijf jaar geleden zijn vastgesteld 

kritisch tegen het licht te houden. De uitkomsten hiervan moeten worden uitgewerkt in een nieuw 
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ontwikkelperspectief met meer oog voor politiek-bestuurlijke haalbaarheid.  Dit 

ontwikkelperspectief moet een plek krijgen in een nieuw beleidsplan en MJPB. 

Wij gaan ervan uit dat u vóór de MJPB 2023 reële voorstellen doet voor heroverwegingen van beleid 

en uitgangspunten en dat u de gevolgen hiervan voor de dienstverlening en risico’s in beeld brengt. 

De raad dringt er bij u op aan hiervoor op een zo kort als mogelijke termijn aan de directeur van de 

Connectie een opdracht te geven. Wij wachten deze bestuursopdracht met belangstelling af en 

houden ons het recht voor met een aanvulling op deze zienswijze te komen mocht de inhoud van 

de bestuursopdracht daar aanleiding toe geven.   

Wij hebben ons college gevraagd de uitvoering van de opdracht aan de directeur te monitoren.  

Ook zullen wij de gevolgen van de gevraagde voorstellen en het ontwikkelperspectief betrekken bij 

de vaststelling van de Perspectiefnota 2023 en de begroting 2023.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier, de voorzitter,

J. Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap
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