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Onderwerp: Reactie benchmark gemeente Renkum

Geacht college,

Wij hebben uw brief van 14 december jongstleden ontvangen en met belangstelling gelezen. 
Aansluitend hebben wij hierover medio januari gesproken met uw gemeentesecretaris en 
concerncontroller. Graag reageren wij op het verzoek dat in uw brief is opgenomen.

We zijn content met de openheid en helderheid die blijkt uit de analyses van de benchmark die u heeft 
laten uitvoeren. Uiteraard is deze benchmark een benchmark die de gemeente Renkum betreft maar 
wij zien en begrijpen de relaties daarin met de samenwerking in De Connectie. Wij danken u voor het 
delen hiervan. Op hoofdlijnen concluderen wij dat de aanbevelingen die Berenschot doet in haar 
verdiepende onderzoek naar ICT-kosten voor een groot deel de organisatie van Renkum betreft maar 
zeker ook de samenwerking van onze gemeenten met De Connectie en de organisatie van De Connectie 
zelf.

Daarbij zien we veel overlap in de aanbevelingen van Berenschot met de bestuursopdracht zoals die 
door ons in juli jl. aan de directeur van De Connectie is gegeven. Graag gaan wij daar onderstaand nog 
specifieker op in, teneinde gerichter op uw verzoek te kunnen reageren.

• Wij delen de nuanceringen en voorbehouden die Berenschot aangeeft.
• Berenschot schetst diverse aanknopingspunten voor kostenbeheersing:

o De aanbevelingen over governance en doelstellingen delen wij en maken expliciet 
onderdeel uit van onze bestuursopdracht.

o Het versterken van het opdrachtgeverschap van Renkum (evenals van de andere
gemeenten) herkennen wij ook als noodzaak. Zowel binnen onze bestuursopdracht als 
daarnaast in de samenwerking tussen Arnhem, Renkum en Rheden wordt hieraan gewerkt. 
Waarbij duidelijk is dat een bepaalde mate van dubbele kosten op het gebied van beleid en 
advies ook voortvloeit uit de gekozen wijze van samenwerking.
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o Wij herkennen dat het werken binnen twee omgevingen tijdelijk leidt tot inefficiëntie. Zoals 
bekend is het project erop gericht om de oude omgevingen zo snel als mogelijk uit te 
faseren.

o Het optimaliseren van licentiebeheer en contractmanagement zien wij als een opgave die 
primair bij Renkum zelf ligt. Waar mogelijk werken wij graag mee aan het verhelderen en 
verzakelijken hiervan. Datzelfde geldt voor de aanbevolen regie op het werkplekbeheer. 

o We herkennen de noodzaak binnen Renkum scherper te sturen op kostentransparantie en 
Informatie- en ICT-kosten. Deze opgave betreft primair Renkum zelf en we zien dat 
daarmee gestart is. Tegelijkertijd sluit dit goed aan op het reeds door de controllers van De 
Connectie en de drie gemeenten ingezette traject voor een nieuw objectief en transparant 
kostenverdeelmodel.

o Ook voor de aanbevolen applicatierationalisatie en harmonisatie herkennen wij noodzaak 
en complexiteit. Door De Connectie en de drie gemeenten wordt op dit moment een 
harmonisatieagenda/-beleid opgesteld. Daarin kan deze aanbeveling naadloos worden 
opgenomen. Vanzelfsprekend heeft Renkum veel applicaties onder eigen regie draaien. Wij 
denken graag mee hoe de rationalisatie en harmonisatie ook daarin vorm te geven.

Tot slot sturen wij met onze bestuursopdracht op herijking van drie grote thema's zoals bij u bekend en 
waar uw raad ons ook haar zienswijze op heeft meegegeven. Die drie thema's zijn samenvattend: 
Optimaliseren governance. Financieel aansluiten op gemeenten, Bepalen groeiambitie. Met uw 
gemeente en de andere twee gemeenten wordt hieraan gewerkt. Het streven daarbij is voor komende 
zomer gezamenlijk richting te bepalen zodat de gemeenten hierover ook kunnen besluiten in hun 
kadernota's/perspectiefnota's.

Wij kijken uit naar voortzetting en verdere versterking van onze samenwerking.

Met vriendelijke groet,

T.A.F.A. Klomberg 
Voorzitter bestuur
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