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U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de
concept technische begroting 2020.
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.
Financieel

De MRE dekt werkbudgetten op de thema's uit de reserve fysiek domein. Met het
huidige niveau van de onttrekking is deze reserve in de loop van 2022 uitgeput. In
deze begroting is in de járen 2022 en 2023 het wegvallen van deze dekking als
bezuiniging verwerkt. Omdat dit een technische begroting is, is dat begrijpelijk. Echter
wanneer het activiteitenniveau gelijk blijft leidt het wegvallen van de dekking tot een
tekort. Om een hogere inwonerbijdrage te voorkomen, stellen wij voor dat de
bevroren vacatureruimte vanaf 2022 definitief wordt bezuinigd. Dit geeft uw
organisatie tijd om ervaring op te doen met het nieuwe samenwerkingsakkoord en de
opgaven te realiseren zonder de bevroren vacatureruimte. Overigens geeft dit een
positieve impuls aan de begroting omdat structurele lasten dan niet meer worden
gedekt met incidentele middelen.
In de risicoparagraaf is een risico aangegeven over Voorziening Gulbergen. Wij
verzoeken u om de ontwikkelingen hierover scherp te blijven volgen en de raden op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Wij kunnen instemmen met deze technische begroting 2020 en zien uit naar de
gewijzigde begroting 2020 wanneer het werkprogramma 2020 gereed is.

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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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,

Godfried Wasser
Griffier
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