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Geachte heer Jorritsma,

U heeft de gemeenteraad van Veldhoven de mogelijkheid gegeven om een zienswijze
te geven op het concept Werkprogramma 2020. Van deze gelegenheid willen wij graag
gebruik maken. In deze brief kunt u kennis nemen van onze reactie.
Binnen het thema Bestuurlijke Samenwerking is aangegeven dat de
samenwerkingspraktijk doorlopend wordt geëvalueerd en gemonitord. Wij vinden dit
een positieve ontwikkeling. Wij vragen wel om expliciete terugkoppeling en opvolging
over dit onderwerp.
Wij constateren tot onze tevredenheid dat de verbinding naarde Brainport Nationale
Actieagenda stevig is belegd binnen het thema Economie. En ook dat de
dóórontwikkeling en monitoring van het stimuleringsfonds als resultaat is benoemd.
Binnen het subthema Versterken basiseconomie zien wij dat de opgaven en resultaten
concreter zijn dan in het werkprogramma 2019. Wel vinden we dat er nog ruimte is
voor verbetering. Wij gaan er vanuit dat dit subthema in de toekomst nader
geconcretiseerd wordt en er doorlopend evaluatie en monitoring plaats zal vinden.
Het thema Transitie Landelijk Gebied is relatief nieuw in onze lange regionale
samenwerking. Ten opzichte van het werkprogramma 2019 zien wij concreter
geformuleerde opgaven en resultaten. Binnen de subthema's Verbinding Stedelijk en
Landelijk Gebied en Versterken van ruimtelijke en ecologische kwaliteit missen wij nog
welke problemen concreet gaan worden opgelost; de formulering is wat algemeen. Wij
plaatsen dit in het kader van de nieuwigheid van dit thema. Wel gaan wij er vanuit dat
nadere concretisering plaatsvindt dankzij doorlopende evaluatie en monitoring.
Wij wensen u alle succes toe met de uitvoering van het werkprogramma in 2020.

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.

Met vragen of opmerkingen over onze reactie kunt u contact opnemen met Marcel van
der Straten van het cluster Financiën en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser
Griffier
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