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Aan de raden van de gemeenten Arnhem, 
Renkum en Rheden 
 
 
 

 
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 8 september 2021 vastgestelde, tweede 
Bestuursrapportage van De Connectie over 2021. De eerste Bestuursrapportage was met name gericht 
op de ontwikkelingen in het financieel kader en de begroting. In de tweede bestuursrapportage ligt het 
accent op de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen gedurende het lopende jaar.  
 
Nu doet de situatie zich voor dat de eerste Bestuursrapportage vóór 1 september nog niet in alle raden 
voor zienswijze is behandeld. Het bestuur hecht er grote waarde aan om de zienswijze van alle raden te 
betrekken alvorens de voorgestelde wijzigingen in de begroting definitief vast te stellen. Niettemin 
nemen we in deze rapportage, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, de begroting na de kader- 
en begrotingswijzigingen uit de eerste Bestuursrapportage als uitgangspunt voor het rapporteren over 
afwijkingen. 
 
In de tweede Bestuursrapportage wordt ook een eerste voorzichtige indicatie gegeven van het te 
verwachten eindejaarsresultaat. Voorzichtig, aangezien de afstand tot het einde van het jaar nog 
aanzienlijk is en hiermee in de regel de onzekerheid van de prognose toeneemt. Anderzijds zal de nog 
voorliggende periode tot aan het einde van het jaar maximaal worden benut om te sturen op de nullijn.  
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Afgelopen week hebben we afscheid genomen van de huidige directeur, Bernard Fransen. Het bestuur 
heeft besloten om in eerste instantie verder te gaan met een interim-directeur, in de persoon van Mirjam 
Kersbergen. De interim-directeur heeft vanuit het bestuur de  opdracht meegekregen die bestaat uit een 
heroriëntatie op drie pijlers: governance, groeiambitie en het financieel perspectief. Deze heroriëntatie 
heeft als doel om, met een pas op de plaats, de samenwerking nog eens tegen het licht te houden van 
de uitgangpunten die we hiervoor hebben geformuleerd, de u welbekende 5K’s. Dit alles om 
bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij gemeentelijke opgaven. Uiteraard zullen uw 
raden hier op gezette momenten bij worden betrokken.  

Deze tweede Bestuursrapportage 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 


