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Onderwerp: Aanbieding tweede Bestuursrapportage De Connectie 2020

Geachte raadsleden,
Volgens de Gemeenschappelijke regeling (GR) rapporteert het bestuur voor 1 maart en 1 september van
elk lopend boekjaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting, inclusief te verwachten
ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar.
Bijgaand treft u de, door het bestuur van De Connectie op 9 september 2020 vastgestelde, tweede
Bestuursrapportage van De Connectie over 2020. Met onze brief van 14 juli jl. hebben wij u geïnformeerd
over het belang dat wij hechten aan voldoende ambtelijke afstemming en het gevolg hiervan dat wij u
deze rapportage twee weken later aanbieden.
Het is een bijzonder jaar. We begonnen het jaar met de Citrix-problemen en sinds eind februari 2020 is
Nederland in de ban van het Coronavirus. Medewerkers van de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden
en De Connectie werken sindsdien zoveel als mogelijk thuis. De Connectie heeft met slag- en daadkracht
ervoor gezorgd dat iedereen op afstand kan werken. In samenwerking met de gemeenten zijn er
protocollen opgesteld voor medewerkers die veilig op kantoor willen werken. De gemeenten en De
Connectie hebben in deze crisisperiodes laten zien hoe wendbaar zij zijn.
De eerste Bestuursrapportage was vooral gericht op de ontwikkelingen van het financiële kader en de
knelpunten die werden voorzien. In deze tweede Bestuursrapportage ligt het accent op de financiële en
beleidsmatige ontwikkelingen gedurende het lopende jaar. Deze rapportage heeft geen
begrotingswijzigingen tot gevolg. Derhalve is er geen zienswijzeprocedure van toepassing. Wij vragen u
dan ook om deze Bestuursrapportage ter kennisneming aan te nemen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van De Connectie,
T.A.F.A. Klomberg, voorzitter
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