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Aan de raden van de gemeenten Arnhem, 
Renkum en Rheden 
 
 
 

 
Het bestuur van De Connectie legt met de Jaarstukken verantwoording af aan de Raden over het 
gevoerde beleid. Aanbieding van de Jaarstukken dient, in overeenstemming met GR, voor 15 april van 
het jaar volgend op dat boekjaar waar zij betrekking op heeft, plaats te vinden. Bijgaand treft u de 
Jaarstukken 2019 van De Connectie aan.  
 
Accountantsverklaring 
De accountantsverklaring geeft een goedkeurend oordeel voor de getrouwheid en rechtmatigheid van 
de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, het overzicht van baten en 
lasten over 2019 en de toelichting hierop. De gehanteerde materialiteit voor fouten bedraagt 1% van de 
totale lasten en voor onzekerheden 3% van de totale lasten.  
 
Accountantsverslag  
Het accountantsverslag beschrijft op hoofdlijnen de controleaanpak van de accountant en de 
belangrijkste bevindingen die zij tijdens de controle in overweging hebben genomen. Het bestuur heeft 
kennisgenomen van het accountantsverslag en kan zich hier in belangrijke mate mee verenigen.  
 

Resultaatbestemming 

Het resultaat na bestemming bedraagt € 207.000 en vloeit, op basis van de verdeelsleutel, terug naar de 
gemeenten. Het bestuur heeft besloten om € 1,3 mln. van het resultaat voor bestemming toe te voegen 
aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Het gaat hier enerzijds om een incidenteel behaalde 
boekwinst op de verkoop van oude storage bij ICT. Door deze middelen toe te voegen aan de 
Bestemmingsreserve ICT, blijft deze incidentele bate behouden voor De Connectie, om hiermee extra 
lasten bij ICT (i.c. 2!Connect) zelf op te kunnen vangen.  
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Anderzijds heeft de uitvoering van een deel van het Plan van aanpak voor Basisregistraties vertraging 
opgelopen. Het is van groot belang om het niet-bestede deel van de incidenteel beschikbaar gestelde 
middelen voor 2019 mee te nemen naar 2020. Hiervoor heeft het bestuur de bestemmingsreserve 
Basisregistraties ingesteld. Met de geprognosticeerde vrijval uit deze reserve kunnen de activiteiten die 
doorschuiven naar 2020 worden gedekt 
 
Tot slot heeft De Connectie voor een periode van 3 jaar de beschikking over een post voor personele 
fricties als gevolg van de voorziene afbouw van formatie. Deze frictiekosten ontstaan als gevolg van het 
doorontwikkelen, standaardiseren, uniformeren en digitaliseren van processen, waardoor ook de 
benodigde vaardigheden en competenties veranderen. Door het in 2019 niet-bestede deel toe te voegen 
aan de bestemmingsreserve Veranderopgave blijven deze middelen beschikbaar voor het doel waarvoor 
ze beschikbaar zijn gesteld.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van De Connectie, 
D. Klomberg, voorzitter 


