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Beste mevrouw Van Dongen,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de 
concept technische begroting 2020 en de 2e begrotingswijziging 2019.

Algemeen
Binnen de 4 begrotingen 2020 van de regiobrede gemeenschappelijke regelingen zien 
wij dubbelingen als het gaat om activiteiten die samenhangen met de omgevingswet, 
transitie landelijk gebied, criminaliteit en energietransitie. Wij waarderen een integrale 
aanpak en het opzoeken van eikaars krachten als het gaat om deze onderwerpen. Het 
mag niet zo zijn dat deze verdergaande integratie ten koste gaat van de 
programmatische regie in afstemming met de deelnemende partijen. Belangrijk is dat 
overlap en dubbeling wordt voorkomen en dat de financiële bijdrage aan de regelingen 
zuiver blijft.

www.veldhoven.nl

Begroting 2020
Tot onze tevredenheid zien wij dat de GGD bezig is met de bestuursopdracht om de 
GGD structureel financieel gezond en weerbaar te maken. Wij wensen u succes toe 
met de uitwerking van deze opdracht en zien uit naar de resultaten ervan.

2e Begrotingswijziging
Wij stemmen in met de hogere inwonerbijdrage vanaf 2019 die volgt uit de 
decentralisatie van het Rijks Vaccinatie Programma.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op 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,

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.
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