Aan de raden van de gemeenten Arnhem,
Renkum en Rheden

Datum
Contactpersoon
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: 12 mei 2022
: Maurits Boersma
: 026 377 2410

Onderwerp: Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De Connectie

Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026 van De Connectie. De
belangrijkste uitgangspunten voor de MJPB 2023-2026 zijn het reeds bekende financiële meerjarenbeeld
zoals deze is opgenomen in de MJPB 2022-2025 en de structurele doorwerking van besluiten die het
bestuur bij de eerste bestuursrapportage 2022 neemt over de algemene financiële en beleidsmatige
kaders voor het komende jaar.
Daarnaast is dit jaar voor het eerst een aparte perspectiefbrief aan de raden aangeboden. Door dit
instrument ook voor De Connectie in te zetten, wordt beoogd om de begroting van De Connectie meer
volgend te laten zijn aan het perspectief dat de gemeenten hierop hebben. Keuzes volgend uit het
gemeentelijk beleid zullen, rekening houdend met de coalitievorming, met de eerstvolgende
begrotingswijziging worden meegenomen.
Uitzondering hierop vormen (wettelijke) autonome ontwikkelingen die als onontkoombaar moeten
worden beschouwd. Hierbij kunt u denken aan loon- en prijsontwikkelingen, maar ook aan noodzakelijke
investeringen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Deze zijn verwerkt in de (primitieve)
MJPB 2023-2026. Resumerend kan worden gesteld dat deze primitieve MJPB 2023-2026 van De
Connectie beleidsarm van aard is.
Daarnaast hebben wij u medio 2021 desgevraagd separaat geïnformeerd over de verwachte ontwikkeling
van het risicoprofiel. In deze MJPB is, mede door de bij u bekende en gevolgde beheerstrategie, welke
ten dele volgt uit de bestuursopdracht, een overall dalende tendens zichtbaar van de risicoscore uit het
risicoprofiel.
Wij vragen u , binnen de hiervoor in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) gestelde termijn van 8 weken,
uw zienswijze op de MJPB 2023-2026 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Aansluitend aan deze termijn
behandelen wij de zienswijzen van uw raden 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
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