
 Geachte raad,
 
Op 10 juni is in de commissie de 1e bestuursrapportage, de meerjarenbegroting en het 
ontwikkelperspectief van de Connectie besproken.
 
Vanuit de bespreking heb ik u toegezegd op een tweetal vragen schriftelijk bij u terug te komen.
 

1. Wat zijn de effecten op de Connectie a.g.v. de Corona crisis?
 
De eerste weken van de Corona-crisis hebben in het teken gestaan van het faciliteren van het 
thuiswerken door de medewerkers van de drie gemeenten en de Connectie. Dat heeft op 
sommige onderdelen zoals het uitrollen van het gebruik van MS teams tot een versnelling geleid. 
Er zijn veel extra devices en thuiswerkaccounts verstrekt. Vanzelfsprekend betekent dit dat 
andere reeds geplande projecten zijn vertraagd. Tijdens het opstellen van de 1e 
bestuursrapportage waren de exacte effecten en de kosten nog niet bekend. De effecten zullen 
worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage, dan is er ook beter zicht op de extra uitgaven 
die zijn gedaan en de verdeling daarvan. Het bestuur heeft aan de directeur van de Connectie 
gevraagd tussentijds een financieel overzicht te geven voor de zomer. Indien daar aanleiding voor 
is zal uw Raad hierover worden geïnformeerd.  
 

2. In welke ontwikkelfase zit de Connectie op dit moment?
In het ontwikkelperspectief wordt gesproken over 3 fases. Op dit moment is er geen afgestemd 
beeld over de  fase waarin de Connectie zich nu bevindt. Het is overigens  geen 
vanzelfsprekendheid dat over de volle breedte van de Connectie gestreefd wordt naar het 
bereiken van de 3e fase. Voor bepaalde onderdelen zou het zijn van een servicegerichte 
organisatie (fase 2) voldoende kunnen zijn. In navolging op de aanbevelingen uit de evaluatie 
wordt met de drie gemeenten en de Connectie gewerkt aan een gezamenlijke visie op 
dienstverlening. Die visie is dan bepalend voor de fase die per onderdeel wordt nagestreefd. De 
uitkomsten zullen worden meegenomen in het vervolg van het ontwikkelperspectief. 

 
Daarnaast heb ik in de commissie aangegeven dat ik mij kan vinden in een toevoeging op de 
voorliggende zienswijze omtrent de door de fractie van de VVD geuite zorgen over het realiseren van 
de wettelijke verplichting om per 1-1-2022 de waardering van de woningen te baseren op 
oppervlakten.  Ik zie een gewenste aanvulling aangaande dit onderwerp met belangstelling  
tegemoet. 

Met vriendelijke groet,
 
L. (Leonie) Rolink
Wethouder


