
 

Raad 25 mei 2022 
Amendement is unaniem aangenomen. 

             

 

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

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 25 mei 2022, behandelend Jaarstukken 
2021 en 1ste Bestuursrapportage 2022 van BVO De Connectie,  

Constaterende dat  

• In de meest recente bestuursopdracht aan BVO De Connectie meerdere aanpassingen en 
acties op gebied van de governance, groeiambitie en financiën zijn afgesproken;  

• Uit de Jaarstukken 2021 en de 1ste Bestuursrapportage 2022 van BVO de Connectie niet 
voldoende duidelijk wordt wat de huidige status van deze aanpassingen en acties is;  

• De Jaarstukken 2021 bij de raad opnieuw vragen oproepen over de kostenstructuur, de 
governance en de groeiambitie.  

Overwegende dat  

• In de bestuursopdracht aan BVO De Connectie tijdslijnen zijn afgesproken met betrekking tot 
de afgesproken aanpassingen aan governance, groeiambitie en financiën.   

• Het de raad niet duidelijk is wat de status is van de aanpassingen die voortkomen uit de 
bestuursopdracht.  

Besluit  

• De hoofdtekst van de Zienswijze aan te passen tot het volgende:  

Zienswijze  

In een door de coronacrisis gedomineerd jaar is De Connectie in staat gebleken om op 
professionele wijze de dienstverlening op peil te houden. Hiermee hebben de medewerkers 
van de Connectie aangetoond veerkrachtig te zijn. 

Echter, de noodzaak om op het gebied van financiën en bedrijfsvoering scherp aan de wind 
te blijven varen is niet verminderd. Het doel blijft een goede, betaalbare en 
toekomstbestendige samenwerking. Dit is onder andere helder naar voren gekomen in het 
benchmark rapport van Berenschot. In een eerdere zienswijze hebben wij u al gewezen op 
deze noodzaak.  

Om die toekomstbestendigheid te bereiken zijn veranderingen met actiepunten en tijdslijnen 
afgesproken en vastgelegd in de Bestuursopdracht die in juli 2021 aan de directeur van De 
Connectie is gegeven. Er worden inmiddels stappen gezet, maar het beeld van de raad is dat 
er ook zaken zijn blijven liggen.  



 

Raad 25 mei 2022 
Amendement is unaniem aangenomen. 

De raad verzoekt het bestuur derhalve om op korte termijn maar in elk geval voor 1 juli 2022 
inzicht te geven in de voortgang van het proces van verandering en acties zoals afgesproken 
in de Bestuursopdracht. Wij verzoeken u daarbij specifiek in te gaan op de volgende vragen: 

1. Zijn de procesafspraken zoals gemaakt over Governance inmiddels 
doorgevoerd? En werken deze naar verwachting? De Bestuursopdracht vroeg 
deze afspraken per direct in te voeren.  

2. Wanneer kunnen wij de ‘feitelijke en objectieve analyse’ over schaal en 
ambitieniveau van de Connectie, zoals afgesproken in actiepunt 1 bij 
Groeiambitie, tegemoetzien? In de Bestuursopdracht is afgesproken dat deze 
in september 2021 afgerond zou zijn.  

3. Wat is de status van het toetsingskader en bijbehorende commissie, zoals 
afgesproken in actiepunten 2, 3 en 4 bij Groeiambitie? De plannen hiervoor 
zouden volgens de Bestuursopdracht aan het eind van 2021 gereed moeten 
zijn. 

4. Is een start gemaakt met de heroriëntatie van de samenwerking en de 
uitgangspunten? Deze zou volgens de Bestuursopdracht begin 2022 worden 
uitgevoerd.  

Aansluitend op de bovenstaande vragen zal binnenkort een raadsontmoeting worden 
gepland, waar ook andere vragen aan de orde kunnen komen. De directeur van de Connectie 
zal voor deze raadsontmoeting worden uitgenodigd. 

Tenslotte verzoekt de raad het bestuur om de raad actief elk kwartaal te blijven informeren, 
zodat de ontwikkelingen kunnen worden betrokken bij de integrale afweging in de 
kadernota/perspectiefnota.  

Wij zien uit naar uw reactie.”  

En gaat over tot de orde van de dag.  

Fractie GroenLinks  

Fractie GemeenteBelangen  

Fractie D66 

Fractie PvdA 

Fractie VVD 

 

 


