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Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie
Beste bestuursleden van De Connectie,

Uw bestuur heeft aan de raad van de gemeente Renkum de meerjarenbegroting 2023 en verder 
van de Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie aangeboden. De raad heeft kennis genomen van 
deze stukken en die geven aanleiding tot de volgende zienswijze. 

Zienswijze

Door loon- en prijsontwikkelingen, noodzakelijke investeringen in de organisatieontwikkeling van de
Connectie en nieuwe wettelijke taken rondom informatiebeveiliging nemen de kosten voor de 
dienstverlening aan de deelnemende gemeenten toe. Daar hebben wij begrip voor. 

Anderzijds blijft de noodzaak om op het gebied van financiën en bedrijfsvoering scherp aan de wind
te blijven varen onverminderd groot. Het gezamenlijk doel van de Connectie moet een goede, 
betaalbare en toekomstbestendige dienstverlening zijn aan onze medewerkers en inwoners. Wij 
verwijzen u daarom nogmaals naar de benchmark van Berenschot op de bedrijfsvoering van onze 
gemeente waarin zowel de gemeente zelf als de Connectie een belangrijke opgave hebben om de 
kosten voor de bedrijfsvoering in balans te brengen met vergelijkbare gemeenten. Wij zien graag 
concreet in de volgende bestuursrapportage wat wij mogen verwachten, zowel in financiële als 
organisatorische zin, van de Connectie om kosten te verminderen. 

De gemeenteraad van Renkum roept het bestuur, gezien de financiële situatie van onze gemeente 
en gemeenten in het algemeen, op de komende jaren terughoudend te zijn in het doen van nieuwe 
investeringen (anders dan loon- en prijs ontwikkelingen) waar geen dekking voor kan worden 
gevonden binnen de begroting van de Connectie zelf. 

Wij willen u tot slot wijzen op ons eerder ingediende zienswijze en blijven over de ontwikkelingen 
van de Connectie in relatie tot onze eigen ontwikkeling graag in gesprek. 

Behandeld door

J.M.M.B. (Jessica) van Eeten
Bijlage

j.van.eeten@renkum.nl -
Datum: 30 mei 2022



Gemeente Renkum

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier, de voorzitter,

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