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De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november
2019;

kennis genomen hebbend van:
4 Wat in alinea 2 in de inleiding van de programmabegroting staat over 'de

ontwikkelingen van het Rijk' die er mede de oorzaak van zijn dat het opstellen van 
deze meerjarenbegroting een flinke uitdaging' was;

4 De in de programmabegroting verwerkte dan wel aangekondigde ingrepen die 
nodig zijn om te komen tot een gezonde financiële huishouding;

4 De met de overdracht van diverse rijkstaken naar de gemeenten gepaarde gaande 
bezuinigingen;

4 Het gegeven dat met name de tekorten in het sociaal domein een aanzienlijke 
aanslag doen op de begroting ;

4 Daarbij gaat het onder meer over tekorten in de jeugdzorg, het
abonnementstarief voor Wmo (waardoor minder eigen bijdrage, minder 
gemeentelijke inkomsten én meer cliënten) en autonome Wmo-kostenstijgingen 
(hulpmiddelen, Taxbus tarieven en huishoudelijke hulp);

4 Uitgaven aan re-integratie die al jaren de inkomsten uit Den Haag overstijgen;
4 De zorgen op dit vlak die heel bestuurlijk Nederland deelt, wat onder meer wordt 

verwoord in de gevleugelde beeldspraak: ^en in het geld zwemmend Rijk, versus 
gemeenten die hun zwembaden moeten sluiten' (al gaat dit voor Veldhoven 
gelukkig niet letterlijk op);

4 De stelling van de gemeentelijke pleitbezorger VNG om zich sterk te maken voor 
voldoende financiële middelen voor de gemeenten;

overwegende dat:
4 Er een dringende noodzaak is om er ook als Veldhoven op aan te dringen dat de 

landelijke overheid gemeenten in staat dient te stellen hun zorgtaken naar 
behoren uit te voeren;

4 Het dus tijd is voor verdere actie in deze;

verzoekt het college:
1. De landelijke overheid in een brandbrief nogmaals te wijzen op de tekorten in de 

jeugdzorg en andere taakvelden in het sociaal domein, de consequenties daarvan 
voor de gemeentelijke huishouding en de noodzaak om daarvoor extra middelen 
beschikbaar te stellen;

2. Dit signaal zelfstandig te versturen, dan wel in MRE-verband (zoals dit ook al in 
andere regio's is gebeurd),

en gaat over tot de orde van de dag.
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