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Adviesnota raad 

Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2021 van vijf 
gemeenschappelijke regelingen  
 

Beslispunten 

 

1. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2021 van de MRE 

B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen 

2. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2021 van de 

GGD 

B. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke 

regeling GGD 

C. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen 

3. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021 van de ODZOB 

B. De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen 

4. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting VRBZO 2021 

B. De conceptbrief hierover aan de Veiligheidsregio vast te stellen 

5. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021-2024 van Ergon 

B. De conceptbrief hierover aan Ergon vast te stellen 

 

Inleiding 

 

Jaarlijks worden de begrotingen van de vier regionale gemeenschappelijke regelingen 

aan de raad aangeboden om hun zienswijze kenbaar te maken. Dit is geregeld in de 

wet gemeenschappelijke regelingen. Het gaat hier om de GGD (GGDBZO), 

Omgevingsdienst (ODZOB), Veiligheidsregio (VRBZO) en de MRE. 

Door de Corona-perikelen heeft de Veiligheidsregio de begroting voor 2021 later aan 

kunnen leveren. 

Kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen zijn eerder ter informatie 

aangeboden aan de 21 gemeenteraden. 

De vier regiobrede gemeenschappelijke regelingen hebben afspraken gemaakt over de 

momenten van aanleveren van P&C documenten, zoals de begroting. Vanaf 2020 sluit 

Ergon zich ook bij deze afspraken aan. Hierover heeft de raad in februari een voorstel 

van het college ontvangen. 

 

De GGD wijzigt de gemeenschappelijke regeling, belangrijkste wijziging is dat de GGD 

ook taken voor jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar op zich neemt. Bij een wijziging in de 

gemeenschappelijke regeling wordt toestemming gevraagd aan de raden. 

In de aanbiedingsbrief geeft de GGD aan dat er op dit moment nog geen sprake is van 

budgetneutraliteit voor de integratie van jeugdgezondheidszorg 0-4. In de begroting 

2021 is deze  integratie wel budgetneutraal verwerkt. Dit is in lijn met de 

uitgangspunten. Het nadeel zal moeten worden opgelost binnen de business case. 

 

Verder vraagt de MRE naast een zienswijze op de begroting ook om een zienswijze op 

de Inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024. 

Overigens is deze meerjarenfinanciering verwerkt in de begroting van MRE. 
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Voorgesteld wordt om de volgende zienswijze (op hoofdlijnen) in te dienen: 

 MRE een verzoek om de begroting te verlagen, kijkend naar de resultaten in 

2018 en 2019, en instemmen met de meerjarenfinanciering voor Brainport 

Development; 

 GGD, een positieve opmerking over de uitwerking van de bestuursopdracht en 

instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling; 

 ODZOB een verzoek om minder conservatief te begroten kijkend naar het 

resultaat over 2019. En een verzoek om activiteiten op het gebied van 

energietransitie, omgevingswet, criminaliteit en transitielandelijk gebied 

scherper te omschrijven en zuiver te houden; 

 Ergon, een positieve opmerking over de uitwerking van de bestuursopdracht; 

 Veiligheidsregio, eens met voorliggende “pro forma” begroting en niet eens met 
het opnemen van nieuwe beleid in de gewijzigde begroting 2021 wanneer de 

visie 2025 opgeleverd is. 

 

In 2015 is het Plan van aanpak "rol bestuur bij samenwerkingsverbanden" 

vastgesteld. In dit plan zijn de samenwerkingsverbanden gecategoriseerd om aan te 

geven welke rol het beste past bij het behalen van de inhoudelijke doelen van 

Veldhoven. De GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Ergon zijn ingedeeld in categorie 2 

wat inhoudt dat de samenwerkingsverbanden gaan over uitvoeringstaken en de raad 

alleen actief stuurt in uitzonderlijke gevallen. De MRE is ingedeeld in categorie 1, want 

dit samenwerkingsverband gaat over prioritaire onderwerpen en de raad stuurt actief 

op deze samenwerkingsverbanden. 

 

Uiterlijk 1 augustus moeten gemeenschappelijke regelingen de Begroting 2021 aan de 

provincie aanbieden. Dit is geregeld in de gemeentewet en wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Beoogd effect 

 

Regionaal samenwerken om enerzijds gezamenlijk te werken aan het handhaven en 

uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio om op die manier 

het vestigings- en verblijfklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. 

Anderzijds om uitvoering van bestaand beleid via samenwerkingsverbanden 

ongestoord door te laten gaan. Dit is beleid op het gebied van publieke 

gezondheidszorg, een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en werk bieden aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Argumenten 

 

1.1 Hoge resultaten over 2018 en 2019 

Over 2018 en 2019 heeft de MRE beide jaren een positief resultaat behaald van 

ruim € 1 mln. Dit werd grotendeels verklaard door incidentele meevallers. In 
2019 was van het resultaat € 437.000 bij het Regionaal Historisch Centrum 

Eindhoven (RHCe) behaald. Dit is wel erg veel. 

Daarom wordt in de zienswijze gevraagd of de bijdrage voor het onderdeel 

RHCe omlaag kan. 

 

1.2 Meerjarenfinanciering Brainport Development  

Veldhoven is op 2 manieren aandeelhouder van Brainport Development. 

Namelijk via de MRE samen met de 21 regiogemeenten en rechtstreeks met 

202 aandelen. Vanuit het rechtstreekse aandeelhouderschap heeft het college 

uw raad in februari het advies voorgelegd om in te stemmen met de 

meerjarenfinanciering 2021-2024 van Brainport Development. Hiermee kan 

Brainport Development haar activiteiten voortzetten voor het versterken van 

het (economisch) ecosysteem. 
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2.1 Bestuursopdracht GGD 

De GGD is druk bezig met de uitwerking van de bestuursopdracht om de GGD 

financieel gezond en weerbaar te maken. Belangrijk onderdeel hiervan is de 

integratie van jeugdgezondheidszorg 0-4 bij de GGD. Door beide groepen (0-4 

jaar en 4-18 jaar) van de jeugdgezondheidszorg te integreren in de GGD tot 

JGZ 0-18,  is de GGD beter in staat vroegtijdig te interveniëren en een 

gezinsgerichte benadering toe te passen, wat op langere termijn ook tot meer 

grip op uitgaven van de jeugdzorg moet leiden. Ook kan de zorg effectiever 

worden ingezet dan voorheen. 

Met deze integratie is het ook nodig om de gemeenschappelijke regeling van de 

GGD te wijzigen. Volgens de huidige regeling richt de GGD zich alleen op 

jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen. Daarnaast worden nog 2 kleine technische 

aanpassingen voorgesteld. In de zienswijze wordt voorgesteld een positieve 

opmerking te maken over de uitwerking van de bestuursopdracht en in te 

stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. 

 

3.1 De ODZOB begroot te conservatief 

Over 2019 heeft de  ODZOB € 915.000 overgehouden, terwijl € 214.000 werd 
verwacht in de bestuursrapportage en aanvankelijk nul begroot was. Dit geeft 

het beeld dat de begroting van de ODZOB  erg conservatief is opgesteld. 

Voorgesteld wordt om dit in de zienswijze aan te geven met het verzoek de 

begroting te verlagen door realistisch-optimistisch te begroten. Wanneer de 

begroting lager wordt, verlaagt dit ook de bijdrage van de gemeenten aan de 

ODZOB. 

 

3.2 Brede activiteiten zijn onduidelijk aangegeven 

In de begroting van de ODZOB worden activiteiten aangegeven die 

samenhangen met de omgevingswet, energietransitie, criminaliteit en transitie 

landelijk gebied. Dit zijn brede onderwerpen die vragen om een duidelijke 

integrale aanpak met zuivere rolinvulling (wie is bijvoorbeeld opdrachtgever 

voor de ODZOB?). In deze begroting is dit niet eenduidig beschreven, daarom 

wordt voorgesteld dit aan te geven in de zienswijze als kader. Het aangeven 

van een kader past overigens bij de aanbevelingen van het 

rekenkameronderzoek “Draaien aan de knop van de ODZOB” dat in maart is 
verschenen. 

 

4.1 Invulling geven aan de kaderstellende rol van de raad 

De visie 2025 is door het algemeen bestuur nog niet vastgesteld. Dit is de 

reden dat in deze ontwerpbegroting geen nieuw beleid is opgenomen, dat 

mogelijk voortvloeit uit de visie 2025. De Veiligheidsregio stelt voor dat na 

vaststelling van de visie 2025, eventueel nieuw beleid wordt opgenomen in de 

gewijzigde begroting 2021. Dit zou betekenen dat de raden daarop geen 

zienswijze kunnen geven en dat doet geen recht aan democratische legitimiteit 

en de kaderstellende rol van de raad. Daarom wordt in de zienswijze 

aangegeven dat nieuw beleid wordt verwerkt in de begroting 2022 zodat de 

raden daarover een integrale afweging kunnen maken. 

5.1 Bestuursopdracht Ergon 

Het bestuur heeft Ergon een opdracht gegeven om de organisatie financieel 

toekomstbestendig te maken. Dit om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt duurzaam naar werk te blijven begeleiden. Het samenvoegen van 

2 organisatieonderdelen naar 1 integrale organisatie past hier zeker bij. 

Voorgesteld wordt om hierover in de zienswijze een positieve opmerking te 

maken.  

 

1-4.1 Eenduidige indexering 

De regiobrede gemeenschappelijke regelingen passen dezelfde wijze van 

indexeren toe. Het gaat hier om 2,8% voor loonkosten en 1,6% voor overige 
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kosten. Per organisatie is een weging vastgesteld voor de verhouding loon en 

overige kosten. Op deze manier wordt maatwerk geleverd per organisatie voor 

de effectief toe te passen indexering. In de zienswijzen is het hiermee niet 

nodig om in te gaan op de indexering. Deze indexering wordt alleen toegepast 

bij de regiobrede gemeenschappelijke regelingen, niet bij Ergon. 

 

1-5.1 Financiële consequenties en verantwoordelijkheid 

Alle 5 de begrotingen zijn meerjarig sluitend. Dit leidt wel tot een hogere 

bijdrage voor Veldhoven aan de GGD, Veiligheidsregio en Ergon. Voor de GGD 

en Veiligheidsregio komt dit door een andere wijze van indexeren dan de 

gemeente in de begroting doorvoert. Voor Ergon komt dit door een extra 

bijdrage vanwege de ontstane tekorten. En doordat de omvang van de 

doelgroep niet in de pas loopt met de omvang van de rijksmiddelen. 

 Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemende 

gemeenten van gemeenschappelijke regelingen gezamenlijk financieel 

eindverantwoordelijk 

 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

2.1 GGD en Ergon werken nog aan de bestuursopdracht 

5.1 Zowel bij GGD als Ergon wordt gewerkt aan een bestuursopdracht. Hiermee 

bevatten de voorgelegde begrotingen enige onzekerheid. Wij verwachten een 

positieve uitkomst van de bestuursopdrachten en houden de raad op de 

hoogte. 

 

1-5.1 Impact coronavirus onbekend 

 Een eventuele impact op de gemeenschappelijke regelingen vanwege het 

corona-virus is in voorliggende begrotingen niet verwerkt. Daarom is het niet 

uit te sluiten dat hierdoor in de toekomst aanpassingen komen op deze 

begrotingen. 

 

Financiën 

 

De bijdragen voor 2021 en de dekking zien er als volgt uit: 

 € 623.833 voor MRE. Dit bedrag wordt voor € 456.754 gedekt binnen 
programma 3 (Economie) en voor de archiefactiviteiten (€ 167.069) binnen 
programma 0 (Bestuur en ondersteuning);  

 

 € 1.510.940 voor de GGD hiervoor is binnen programma 7 (Volksgezondheid 

en milieu) € 1.505.753 budget beschikbaar, het tekort van € 5.187 wordt 

meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2021; 

 

 € 337.103 voor de ODZOB waarvoor binnen de programma's 7 

(Volksgezondheid en milieu) en 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 

stedelijke vernieuwing) budget beschikbaar is. 

 

 € 2.347.785 voor de Veiligheidsregio, hiervoor is binnen programma 1 

(Veiligheid) € 2.293.879 budget beschikbaar. Het tekort van € 53.906 wordt 
meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2021; 

 

 € 4.604.000 voor Ergon waarvoor binnen programma 6 (Sociaal domein) 
€ 4.404.000 budget beschikbaar is, het tekort wordt meegenomen in de 

(gemeentelijke) begroting 2021. 

 

Communicatie en samenspraak 
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De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de 

begrotingen voor 2021. Het is daarmee aan de algemeen besturen om al dan niet 

hierover te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is 

daarom niet aan de orde.  

 

Uitvoering / planning 

 

De zienswijzen worden schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de betreffende 

gemeenschappelijke regeling verstuurd. De Dagelijkse Besturen zullen de zienswijzen 

voorzien van hun reactie en aanbieden aan de Algemeen Besturen voor 

besluitvorming.  

 

Bijlagen 

 

Raadsbesluit 20.022 

 

Aanbiedingsbrief Begroting 2021 MRE 

Concept Programmabegroting 2021, MRE 

Meerjarenplan en –financiering Brainport Development NV 2021-2024 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE 

 

Aanbiedingsbrief Concept Programmabegroting 2021 GGD 

Concept Programmabegroting 2021, GGD 

Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling GGD 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD 

 

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2021 ODZOB 

Ontwerpbegroting 2021, ODZOB 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB 

 

Ontwerpbegroting VRBZO 2021 

 

Ontwerpbegroting 2021-2024 Ergon 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van Ergon 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

E. Bergmeester     M.J.A. Delhez 

waarnemend secretaris                                burgemeester 
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