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Algemeen 

Op 14 juli jl. hebben wij u onze zienswijze doen toekomen op de eerste concept-bestuursrappor-

tage 2021 en de concept Meerjarenbegroting 2022-2025. Op dat moment hadden wij nog geen 

kennis kunnen nemen van de bestuursopdracht. Om die reden hebben wij ons het recht voorbe-

houden om met een aanvulling op onze zienswijze te komen.  

 

Inmiddels hebben wij kennis kunnen nemen van de bestuursopdracht. Daarnaast is onze raad op 

hooflijnen geïnformeerd over de eerste concept-resultaten van de benchmark wat betreftop de or-

ganisatielasten van onze gemeente. Beide geven aanleiding om onze zienswijze op onderdelen aan 

te vullen.  
 

Aanvulling zienswijze 

Wij onderschrijven in grote lijnen de inhoud en noodzaak van de bestuuropdracht en de benoemde 

thema’s governance, groeiambitie en financiën binnen de bestuursopdracht. Wij vragen u nadruk-

kelijk om in de governance ook aandacht te besteden aan de rol en de bevoegdheden van de ge-

meenteraad.   

 

Het onder druk staan van de K’s van Kosten en Kwaliteit blijft voor onze raad reden tot grote zorg. 

Om te kunnen anticiperen op de kostenstijgingen blijft het van belang dat De Connectie onze ge-

meente tijdig pro-actief informeert over de voortgang en invulling van de volgende fases Opgave 

ICT.  Wij verwachten daarbij van uw bestuur en organisatie de noodzakelijke inspanning om de 

kosten zo laag mogelijk te houden. De Connectie dient in overleg met de gemeenten kritische af-

wegingen te maken ten aanzien van betaalbaarheid en noodzakelijkheid. In de tijdlijn op pagina 4 

van de bestuursopdracht lezen we “De acties m.b.t. de financiën zijn inmiddels verwerkt in de BE-

RAP 1 en het MJPB 2022 e.v. Uitgangspunt voor de raad is altijd dat de begroting van De Connectie 

inpasbaar moet zijn in de begroting van de 3 gemeenten”. Waarmee de acties t.a.v. de financiën 

afgerond lijken. We benadrukken daarom nogmaals dat onze raad van de Connectie verwacht dat 

zij vóóoor de MJPB 2023 komten met reële voorstellen tot heroverwegingen van beleid en uit-

gangspunten en met de daarbij behorende consequenties voor de dienstverlening en ook de risico’s 

in beeld te brengenbrengt. 

 

Onze raad is nog in afwachting van de definitieve rapporten van de ‘Renkumse’ benchmark en de 

verdieping op de IT-kosten. De voorlopige conclusies zijn o.a. laten zien dat de werking van de go-

vernance en kostenbeheersing belangrijke aandachtpunten zijn. Dit is in lijn met de 
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bestuursopdracht die uw bestuur heeft verstrekt. Wij gaan er van uit dat verzoeken het bestuur zo-

dra dat mogelijk is om t.z.t. de conclusies & aanbevelingen van de definitieve rapporten te betrek-

kenbetrekt bij de uitvoering van de bestuursopdracht. 

 

Tot slot worden wij graag door u geïnformeerd over de mate waarin u onze zienswijze overneemt. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

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

 


