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 Datum : 8 juni 2021 
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Aan de raden van de gemeenten Arnhem, 
Renkum en Rheden 
 
 
 

 
Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage over 2021 en de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 
2022-2025. Wij hebben u geïnformeerd over het besluit van het bestuur om de colleges van 
burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dit jaar nadrukkelijker te willen betrekken 
in het begrotingsproces. Dit om tot een zorgvuldige en breed gedragen afweging te komen ten aanzien 
van de inzet van middelen voor de komende jaren. Aangezien deze documenten een sterke samenhang 
kennen, heeft het bestuur ervoor gekozen deze documenten ineens aan u aan te bieden, zodat deze ook 
integraal kunnen worden behandeld in uw raden.  
 
Eerste bestuursrapportage 2021 
Deze bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage ten opzichte van de MJPB 2021-2024. Het accent 
ligt op de ontwikkelingen binnen de programma’s, de nu voorliggende opgaven en de knelpunten die 
hierin voorzien worden. De structurele effecten hiervan worden eveneens vertaald naar en opgenomen 
in de MJPB 2022-2025. 
 
MJPB 2022-2025 
De belangrijkste uitgangspunten voor de MJPB 2022-2025 zijn het reeds bekende financiële 
meerjarenbeeld zoals deze is opgenomen in de MJPB 2021-2024 en de structurele doorwerking van 
besluiten die het bestuur bij de eerste bestuursrapportage 2021 neemt over de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders voor het komende jaar. U zult lezen dat dat deze meerjarenprogrammabegroting 
in belangrijke mate een beleidsneutraal karakter heeft. Dat betekent echter niet automatisch dat de 
uitvoering van het bestaande beleid binnen de bestaande kaders kan plaatsvinden. De ontwikkelingen in 
de (strategische) opgaven waar de gemeenten voor staan, in wet- en regelgeving en in technologische 
kansen en bedreigingen, vragen om continue aanpassingen in de bedrijfsvoering.    
 
 
De procedure bij wijzigingen van de begroting, voor zover daar een verhoging van de gemeentelijke 
bijdragen uit voortvloeit, is gelijk aan die van een reguliere begrotingsbehandeling. Derhalve vragen wij 
u hier, binnen de hiervoor in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) gestelde termijn van 8 weken, uw 
zienswijze op de eerste bestuursrapportage over 2021 én de MJPB 2022-2025 kenbaar te maken.  
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Aansluitend aan deze termijn behandelen wij de zienswijzen van de drie gemeenten in onze 
bestuursvergadering. De bestuurlijke stukken worden daarna, onder bijvoeging van de zienswijzen, de 
reactie van het bestuur hierop en een eventuele nota van wijzing, opnieuw aan uw raden verzonden. 
Daarna vindt definitieve vaststelling hiervan plaats.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur van De Connectie, 
T.A.F.A. Klomberg, voorzitter 
 
 
 
 
 


