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Op 8 september 2021 heeft het bestuur van De Connectie de 2e bestuursrapportage 2021 (Berap) 

van De Connectie vastgesteld. Deze wordt u door het bestuur van De Connectie ter kennisname 

aangeboden. De 2e Berap geeft een vooruitblik naar een verwacht resultaat maar leidt nu niet tot 

een kaderwijziging. Hierdoor is er voor uw raad geen mogelijkheid voor het indienen van een ziens-

wijze. Vanuit De Connectie wordt er sterk gestuurd op het voorkomen van een negatief jaarreke-

ningresultaat. Voor de volledigheid zullen wij het verwachte resultaat wel als risico benoemen in de 

Najaarsnota. 

 

Dit jaar doet zich de bijzondere situatie voor dat de 2e Berap wordt aangeboden terwijl de 1e Be-

rap nog niet definitief door het bestuur van De Connectie is vastgesteld. Aanleiding hiervoor is het 

feit dat de gemeenteraad van Rheden de 1e Berap pas eind september bespreekt. Het bestuur van 

De Connectie wenst de zienswijzen van alle gemeenteraden bij haar besluitvorming over de 1e Be-

rap te betrekken.  De definitieve 1e Berap zal u na vaststelling worden toegezonden. 

 

In uw Raad is de 1e Berap voor de zomer besproken.  Omdat u op dat moment nog geen kennis 

had kunnen nemen van de bestuursopdracht, heeft u zich het recht voorbehouden met een aanvul-

ling op uw zienswijze te komen mocht de inhoud van de bestuursopdracht daar aanleiding toe ge-

ven. Een eventuele aanvulling op de zienswijze dient uw Raad uiterlijk 29 september aan het be-

stuur van de Connectie te sturen. Inmiddels heeft uw Raad kennis kunnen nemen van de bestuurs-

opdracht. Wij zullen u volgende week een voorzet voor een aanvullende zienswijzebrief doen toe-

komen voor directe besluitvorming in uw vergadering van 29 september. 

 

Tijdens de bespreking van de 1e Berap van de Connectie heeft u uw zorgen geuit over de (financi-

ele) ontwikkeling van De Connectie. Wij hebben aangegeven deze zorgen te delen.  

Wij zijn, net als uw raad, zeer kritisch over de stijgende kosten van de dienstverlening die we van 

De Connectie vragen. Een stijgende lijn die niet meer inpasbaar is in de gemeentelijke begroting en 

vraagt om heroriëntatie en keuzes. De interim-directeur heeft vanuit het bestuur van De Connectie 

de opdracht meegekregen die bestaat uit een heroriëntatie op drie pijlers: governance, groeiambi-

tie 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. 
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Inmiddels hebben wij uw raad op 8 september jl. geïnformeerd over de uitkomsten van de bench-

mark en de voorlopige conclusies uit het verdiepende onderzoek op de IT-kosten. Deze hebben 

deels ook betrekking op taken die De Connectie voor ons uitvoert. Zoals gemeld in de raadsont-

moeting vindt door Berenschot op dit moment nog afstemming plaats met De Connectie over de 

resultaten en conclusies uit het verdiepende onderzoek op de IT-kosten. Zodra het definitieve rap-

port is ontvangen en besproken met het Bestuur van de Connectie, zullen wij u dat doen toeko-

men. Als College gaan we daarna graag met u in gesprek over deze uitkomsten. 

 

Het zal u niet verbazen dat de uitkomsten van het onderzoek ook al zijn deze in lijn der verwach-

ting onze zorgen niet hebben doen afnemen, maar onze zorgen bevestigen. Anderzijds zijn we blij 

met het inzicht en de bevestiging dat we samen met De Connectie de juiste stappen aan het zetten 

zijn en dat een groot deel van de hogere kosten van tijdelijke aard is. Bij het aanbieden van het 

definitieve rapport zullen wij u hierover nader informeren. 

 

Tot slot 

Zoals afgesproken zullen wij uw Raad bij de voorjaarsnota 2022 reële voorstellen en heroverwegin-

gen voorleggen om kostenreductie op de bedrijfsvoering te realiseren. Tot die tijd zullen wij onver-

minderd scherp blijven sturen op onze bedrijfsvoeringslasten en kansen tot snellere kostenreductie 

uiteraard benutten 
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