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Bescheiden overschotten
Veldhoven heeft de begroting meerjarig sluitend

Ook dit jaar leggen we de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting voor, met 
bescheiden overschotten. Weliswaar zijn er eenmalige en structurele maatregelen 
nodig, maar de ’Veldhovense kwaliteit' van onze samenleving blijft overeind. Al is het 
soms (tijdelijk) met een tandje minder.

Met elkaar (inwoners, bedrijven, gemeente) slagen we er in onze 'Veldhovense kwaliteit' te 
behouden al dwingt de financiële positie ons nog wel tot behoedzaamheid. Door de taken die in 
het sociaal domein aan ons pakket zijn toegevoegd, is de groep inwoners die hulp of 
ondersteuning nodig heeft beter in beeld gekomen. De nabijheid die hiermee is verbeterd 
voegt een nieuwe dimensie toe aan het begrip 'Veldhovense kwaliteit'. Er is een stevige basis 
voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en bijdraagt.

Meerjarig sluitende begroting
Het sluitend krijgen van de begroting heeft een flinke inspanning gevraagd. Door een 
verandering in de begrotingsvoorschriften, een beperkte 'opbrengst' uit de kerntakendiscussie, 
en de financiële vertaling van een aantal nieuwe beleidswensen dreigde een tekort van bijna C 
1 mln. Daarom moeten we een aantal maatregelen voorstellen waardoor de gemeenteraad een 
meerjarig sluitende begroting met positieve saldi krijgt voorgelegd.

Reserve sociaal deelfonds
In opdracht van de raad hebben we de afgelopen jaren een behoorlijke reserve op kunnen 
bouwen binnen het sociaal domein. De transitie op het sociaal domein is zowel inhoudelijk als 
financieel onder controle. Er is een robuust vangnet opgebouwd dat voldoende omvang heeft 
om de gewenste ondersteuning aan alle Veldhovenaren die hulp nodig hebben zeker te stellen. 
Een aanvullende storting in 2017 is niet nodig, en we stellen dan ook voor om dit niet te doen.

Inrichting openbare ruimte
Uit de kerntakendiscussie kwam de opdracht om naar een mogelijke versobering van het 
onderhoud van de openbare ruimte te kijken. Hieruit volgt ons voorstel om onder andere het 
aantal afvalbakken te verminderen, het openbaar groen anders in te richten, en 
werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren.

Integraal innovatief beleid
We voeren integraal beleid en kijken over beleidsgrenzen heen. Nieuw beleid richt zich met 
name op innovatieve maatregelen om de verantwoordelijkheid van Veldhoven nog beter in te 
kunnen vullen, en is gericht op cliënten en inwoners. De voorgenomen infrastructurele 
projecten die ook in de vorige begroting stonden, gaan door in 2017.

Optimisme
Ondanks de afgesproken stijging van de OZB blijven de woonlasten ongeveer gelijk. De 
positieve uitkomsten uit de cliëntonderzoeken én het licht stijgende rapportcijfer 7,6 op 
tevredenheid in de wijkatlas bevestigen ons gematigd optimisme.
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