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21 april 2022 Zienswijze gemeenteraad Renkum 1ste concept Bestuursrapportage 2022 en de 
jaarstukken 2021van Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Beste bestuursleden van De Connectie,

Uw bestuur heeft aan de raad van de gemeente Renkum de 1ste Bestuursrapportage 2022 en de 

jaarstukken 2022 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie aangeboden. De raad heeft 

kennis genomen van deze stukken en die geven aanleiding tot de volgende zienswijze. 

Zienswijze

Goed om te constateren dat, in een nog steeds door de coronacrisis gedomineerd jaar, De 

Connectie in staat is gebleken om op professionele wijze de dienstverlening op peil te houden en 

tevens een positief financieel resultaat neer te zetten. 

Er dienen echter nog wel noodzakelijke stappen genomen te worden om toekomstbestendig te 

blijven c.q. te worden. De aanbevelingen van Berenschot over de benchmark van onze gemeente 

evenals de Bestuursopdracht zoals deze in juli 2021 aan de directeur van De Connectie is gegeven, 

bevestigen de noodzaak om op het gebied van financiën en bedrijfsvoering scherp aan de wind te 

blijven varen. In een eerdere zienswijze hebben wij u ook gewezen op deze noodzaak. We zijn blij 

dat dit al eerste resultaten oplevert.    

Wij zien uit naar de voortgang van acties uit de bestuursopdracht.   

De raad ziet en erkent dat inmiddels stappen worden gemaakt. De raad verzoekt het bestuur om 

stappen te blijven maken en de raad hierover actief, gevraagd en ongevraagd, op regelmatige 

wijze te blijven informeren over de voortgang, zodat de ontwikkelingen kunnen worden betrokken  

bij de integrale afweging in de kadernota/perspectiefnota. 
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