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Vragen1

Vraag 1 Uw college heeft in de zomerperiode opdracht gegeven aan Berenschot om een 
benchmarkonderzoek uit te voeren naar de formatie en kosten van de organisatie. Kunt u een 
concrete datum aangeven, de kosten die daarmee gemoeid waren en het budget waaruit het 
onderzoek is bekostigd?

Antwoord Wij hebben ons op 15 december 2020 aangemeld voor de benchmark formatie en kosten van 
Berenschot. De kosten van deze benchmark waren 11.475 euro. Dit is betaald uit het 
organisatieontwikkelingsbudget.

Vraag 2 Op welke datum heeft uw college het benchmarkonderzoek van Berenschot ontvangen?
Antwoord Berenschot heeft de uitkomsten van de benchmark op 20 mei aan het MT+ gepresenteerd.

Na een eerste duiding van de uitkomsten door de leidinggevenden, zijn de uitkomsten op 20 juli 
door het MT en de controller gepresenteerd aan het college. 

Vraag 3 Hebt u naar aanleiding van het benchmarkonderzoek aan Berenschot nadere toelichting gevraagd 
en op welke datum heeft dit plaatsgevonden? Zo ja, is deze toelichting schriftelijk vastgelegd en wilt  
u deze delen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord Wij hebben Berenschot gevraagd om een verdiepend onderzoek uit te voeren op ICT. De opdracht 
daarvoor is op 21 juli 2021 verstrekt. De uitkomsten van dat onderzoek heeft u in december 2021 
van ons ontvangen.
Verdere afstemming met Berenschot heeft ambtelijk plaatsgevonden. Dit is niet schriftelijk 
vastgelegd.

Vraag 4 Heeft uw college naar aanleiding van het onderzoek vragen aan de organisatie gesteld? Zo ja, welke  
antwoorden hebt u daarop gekregen en wilt u deze delen? Zo neen, waarom niet?

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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Antwoord De uitkomsten van de benchmark zijn op 20 juli, 24 augustus en 31 augustus besproken tijdens de 
B&W vergaderingen. De nadere duiding van de uitkomsten van de benchmark die dit heeft 
opgeleverd zijn opgenomen in de notities van de presentatie die op 8 september is gehouden in de 
raadscommissie.

Vraag 5 Heeft uw college vervolgens opdrachten verstrekt aan de organisatie? Zo ja welke zijn deze? Zo 
neen, waarom niet?

Antwoord Dit betreft de actiepunten zoals deze zijn verwoord in de presentatie van 8 september en in de 
begroting 2022, namelijk:
Met betrekking tot het verdiepend onderzoek op IT:

 exacte afstemming over bedragen met De Connectie
 oplevering definitief rapport, aanbieden Bestuur DC
 basis voor verder gesprek en input bestuursopdracht
 voortzetting lopende lokale acties op licentiebeheer, gefaseerde overgang SaaS, overgang 

digitale werkplekken, extra aandacht voor contractmanagement
Met betrekking tot de gehele benchmark:

 Gebruiken als basis in relatie tot organisatieontwikkeling en bestaande taakstelling binnen 
de formatie

 Uitkomst vormt input voor Perspectiefnota 2022
 Dan helder welke opties dit biedt voor de volgende raadsperiode

Vraag 6 Op 17 december 2021 heeft u via een raadsbrief d.d. 14 december 2021 de gemeenteraad kennis 
laten nemen van het benchmarkonderzoek van Berenschot. Daarin geeft u een concrete opdracht 
voor nader onderzoek van I&A. Sedertdien zijn er 6 weken verstreken. Zijn er al concrete resultaten 
op deze opdracht en mogelijk andere opdrachten (zie vraag 5) die u aan de organisatie hebt 
gegeven te melden, zo ja welke zijn deze dan? Zo neen, waarom zij die er nog niet?

Antwoord Op 20 januari heeft een bespreking plaatsgevonden met het bestuur van de Connectie. Het bestuur 
van de Connectie heeft daarin gereageerd op de uitkomsten en de samenloop met de 
bestuursopdracht onderstreept.
De verdere stand van zaken zullen wij in de raadscommissie van 8 februari met u delen. Zoals 
eerder met u afgesproken zal de uitkomst van lopende acties meegaan in de Perspectiefnota 2022-
2026.

Vraag 7 De portefeuillehouder heeft tijdens de raadscommissie van 20 oktober 2021 toegezegd de raad op 
de hoogte te houden van de voortgang op de bestuursopdracht. Deze toezegging is herhaald tijdens  
de kennismaking door de interim directeur van De Connectie tijdens de raadsontmoeting op 1 
december 2021. De raad heeft sindsdien niks meer vernomen, waarom niet? Kunt u aangeven op 
welk moment de raad weer geïnformeerd wordt?

Antwoord De bestuursopdracht is allereerst een opdracht van het Bestuur van De Connectie aan haar 
organisatie. Vanzelfsprekend is dit telkens onderwerp van gesprek in het bestuur. Daarnaast is de 
bestuursopdracht onderwerp van gesprek in het OGO (ambtelijke opdrachtgeversoverleg van 
Arnhem, Renkum en Rheden met De Connectie). Daar wordt meer en meer duidelijk dat de 
onderdelen van de bestuursopdracht niet los kunnen worden gezien van de gezamenlijkheid in het 
opdrachtgeverschap van de drie gemeenten (en voor Renkum zelf in de verbeterpunten die uit de 
Benchmark en Verdiepende Benchmark zijn gehaald. De portefeuillehouder zal uw raad 8 februari in 
de commissievergadering nader informeren over de stand van zaken van de bestuursopdracht.

Vraag 8 Genoemde raadsbrief (zie vraag 6) staat op de agenda van de raadscommissie van 8 februari 2022. 
Wij vragen u de beantwoording van onze vragen voor die datum te ontvangen. 
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