
  

 

 

 

       Bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie 

Generaal Urquhartlaan 4 

6861 GG  Oosterbeek 

 

Postbus 9100 

6860 HA  Oosterbeek 

Telefoon (026) 33 48 111 

Fax (026) 33 48 310 

 

Internet www.renkum.nl 

 

IBAN NL02BNGH0285007076 

KvK 09215649 

 Datum Onderwerp 
 9 juni 2021 Zienswijze gemeenteraad Renkum eerste concept-bestuursrapportage 2021 en concept 

Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie 

 

 

Beste bestuursleden van De Connectie, 

Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door       Bijlage 

  P. (Patricia) Nieuwenhuis  

     Pagina 

     1 van 2 

  

Verzenddatum van deze brief Ons kenmerk 

9 juni 2021 139982 

 

 

Algemeen 

Uw bestuur heeft aan de raad van de gemeente Renkum de 1e Bestuursrapportage 2021 en de ont-

werp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie De 

Connectie aangeboden. De raad heeft kennis genomen van de Bestuursrapportage en de ontwerp-

MJPB 2022-2025, die aanleiding geven tot de volgende zienswijze. 

 

Zienswijze 

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

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

gefaciliteerd. 

 

De noodzakelijke stap om de ICT-omgevingen van de verschillende organisaties te consolideren tot 

één centrale, moderne omgeving is een grote en complexe opgave. Met de consolidatie wordt een 

grote stap gezet in het volwassenheidsniveau waarmee een betrouwbare en voorspelbare ICT-in-

frastructuur en dienstverlening kan worden gerealiseerd. Gelet op de beschikbaar gestelde midde-

len verzoekt de raad het bestuur van De Connectie strak op de voortgang te sturen en hier perio-

diek over te rapporteren. 

 

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

echter op gespannen voet met het financiële perspectief van de gemeente Renkum. De gemeente 

Renkum is een onderzoek gestart naar toekomstscenario’s. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit 

onderzoek is het noodzakelijk om de bedrijfsvoeringlasten in balans te brengen met het financiële 

kader van de gemeente.  

 

In onze eerdere zienswijzen hebben wij u gewezen op de noodzaak om ook op het gebied van be-

drijfsvoering scherp aan de wind te varen. Wij hebben u gevraagd bij de verdere uitwerking van 

het tweede deel van het ontwikkelperspectief samen met het College en de andere partners te ver-

kennen welke  doorontwikkeling van de Connectie  passend is bij onze doelstellingen en de organi-

satie die wij zijn. En dit te vertalen naar een herijkt bedrijfsplan met een geactualiseerd financieel 

meerjarenperspectief. Wij constateren dat dit nog niet gerealiseerd is. 

 

Gezien de financiële effecten in de concepten van de Bestuursrapportage 2021 en MJPB 2022 is de 

noodzaak om de bedrijfsvoering betaalbaar te houden nog groter geworden. De raad constateert 

dat het Bestuur van De Connectie dit onderkent en hiertoe een bestuursopdracht heeft 
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geformuleerd. De Connectie krijgt de opdracht om het ontwikkelperspectief, de MJPB en het finan-

cieel perspectief 2023 e.v. te herzien en zorg te dragen voor een voorstel om tot een passend fi-

nancieel kader te komen. De Connectie wordt gevraagd om voor de MJPB 2023 te komen met reële 

voorstellen tot heroverwegingen van beleid en uitgangspunten en de daarbij behorende consequen-

ties voor de dienstverlening en risico’s in beeld te brengen.  

 

De raad onderschrijft deze opdracht en heeft het college verzocht de opvolging van deze bestuurs-

opdracht te monitoren. De raad wenst deze voorstellen en het ontwikkelperspectief te betrekken bij 

de integrale afweging in de Perspectiefnota 2023 t.b.v. de Begroting 2023. In uw voorwoord bij uw 

meerjarenprogrammabegroting herkennen wij niet de urgentie en noodzakelijkheid die wij wel in 

uw bestuursopdracht aan de directie van de Connectie teruglezen. Dat betreuren wij. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

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

 


