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Beste raads- en steunfractieleden,

Met uw besluit van 15 december 2015 tot vaststelling van het Profiel van Veldhoven 
uit de Stadsvisie 2015-2030 is het programma gestart voor de kerntakendiscussie 
deel 2. Daartoe heeft u een adviesnota met bijbehorend concept-besluit nrs. 16.006 
en 16.007 ontvangen. Aan het concept-besluit is een overzicht toegevoegd waarin de 
gemeentelijke taken volgens het door u vastgestelde ordeningsprincipe zijn ingedeeld 
in de categorieën A tot en met C.

Vragen over gemeentelijke taken
Over de wijze waarop het raadsdebat wordt ingericht, zijn in het Presidium van 
20 januari j.l. nadere afspraken gemaakt. Op 26 januari is de eerste termijn van uw 
oordeelsvormende vergadering gehouden. U heeft in dat debat meerdere vragen over 
het gemeentelijk takenpakket aan ons voorgelegd. Volgens afspraak doen wij u 
bijgevoegd onze beantwoording toekomen.
Tijdens het raadsdebat hebben wij u ook toegezegd om het overzicht van 
gemeentelijke taken aan te passen. Het gaat hierbij om taken van de categorie C 
waarbij in de omschrijving subtaken zijn vermeld en sprake is van een afwijkende 
categorie-indeling. Het aangepaste Overzicht treft u eveneens bijgevoegd aan.

Financiële doorrekening mogelijke keuzes
In de adviesnota nr. 16.006 en de eerder aan u toegezonden informatienota over het 
proces van de kerntakendiscussie hebben wij aangekondigd een financiële 
doorrekening te maken op basis van de resultaten van uw oordeelsvormend debat. Dit 
is ook voorzien in het stappenplan van het Presidium d.d. 20 januari j.l.
Het oordeelsvormend debat in eerste termijn heeft nog onvoldoende bouwstenen voor 
een koersbepaling opgeleverd om een gerichte doorrekening te kunnen maken. We 
hebben meer richting nodig of inhoudelijke voorstellen om een inzichtgevende 
berekening te kunnen opstellen ten behoeve van het besluitvormend deel van het 
raadsdebat.

Wij beseffen echter dat bij uw raad behoefte bestaat aan inzicht in de financiële 
gevolgen van mogelijke keuzes bij uw standpuntbepaling over de gemeentelijke 
kerntaken. Keuzes die gaan over de inhoud van een toekomstbestendig takenpakket 
voor de lange termijn en keuzes die invulling geven aan het Profiel van Veldhoven. Wij 
willen u hierbij graag zo volledig mogelijk ondersteunen.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Vandaar dat u nu een technische groslijst ontvangt met een indicatieve doorrekening 
van potentiële keuzes voor taken in categorie B en C. De cijfers geven per taak de 
uitkomst weer van de doorrekening van een mogelijke keuze. Deze groslijst bevat 
nadrukkelijk geen beleidskeuzes van het College, maar enkel voorbeelden van 
technisch bekeken scenario's, beleids- of dienstenkeuzes. Ze zijn dan ook vooral 
bedoeld als indicatieve voorbeelden die meer inzicht beogen te geven in wat mogelijk 
is. Ze zijn dan ook niet getoetst op wenselijkheid. Hierover vindt u enkele korte 
opmerkingen terug onder het kopje ’consequenties'. Omdat deze voorbeelden niet 
limitatief zijn, zijn andere invullingen denkbaar, zoals ook het aanpassen van het 
niveau van taken in categorie A.

Het is echter aan u om richting te geven aan deze kerntakendiscussie. Graag zijn we 
bereid uw vragen te beantwoorden op de diverse terreinen en maken we voor u een 
nadere analyse of een doorrekening van de zaken die ù graag onderzocht wilt hebben. 
We hopen daar na de volgende vergadering met elkaar weer een duidelijker beeld van 
te krijgen.
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