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Adviesnota raad 

Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2022 van vijf 
gemeenschappelijke regelingen  
 

Beslispunten 

 

1. A. Geen zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2022 van de MRE 

B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen 

2. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2022 van de 

GGD 

B. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen 

3. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2022 van de ODZOB 

B. De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen 

4. A. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting VRBZO 2022 

B. De conceptbrief hierover aan de Veiligheidsregio vast te stellen 

5. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2022-2025 van Ergon 

B. De conceptbrief hierover aan Ergon vast te stellen 

 

Inleiding 

 

Elk jaar bieden de vier regionale gemeenschappelijke regelingen hun begroting aan 

aan de raad zodat de raad een zienswijze op de begroting kan geven. Dit is geregeld 

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

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

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. Ergon heeft zich 

ook bij deze afspraken aangesloten. 

 

De GGD vraagt een zienswijze op de begroting. En de GGD vraagt expliciet een 

zienswijze op het continueren van Vroeghulp aan ouders en kinderen met complexe 

problemen. 

 

We stellen voor om de volgende zienswijze (op hoofdlijnen) in te dienen: 

 GGD, een kritische opmerking over de uitwerking van de bestuursopdracht 

door de toegenomen kwetsbaarheid en instemmen met het continueren van 

Vroeghulp; 

 ODZOB, een positieve opmerking dat de begroting realistischer is opgesteld en 

een kritische opmerking over het opgenomen nieuw beleid; 

 Ergon, een positieve opmerking over de strategische koers en een kritische 

opmerking over het toegenomen risicoprofiel. 

 

Voor de MRE en VRBZO stellen we voor om geen zienswijze in te dienen. 

 

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

Dit houdt in 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 2022 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 2022 is het laatste jaar van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 

Het huidige Samenwerkingsakkoord loopt tot en met 2022. In 2021 starten de 

voorbereidingen om te komen tot een actueel Samenwerkingsakkoord in 2022. 

Dit akkoord zal ook weer door de raden worden vastgesteld.  

De activiteiten van de MRE voor begrotingsjaar 2022 zijn herkenbaar. Daarom 

stellen we voor om hierop geen zienswijze te geven.  

 

2.1 Bestuursopdracht GGD 

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

financieel gezond en minder kwetsbaar te maken. Het is vreemd dat het 

risicoprofiel dan toeneemt. Het risicoprofiel is met € 700.000 toegenomen 
vergeleken de begroting 2021. Dit kan niet de bedoeling zijn van de 

bestuursopdracht. Daarom maken we er een opmerking over.  

 

2.2 Vroeghulp door laten gaan 

 Door Vroeghulp aan ouders en kinderen met complexe problemen op te nemen 

 als gemeenschappelijke taak is de continuïteit geborgd. Veldhoven maakt 

 hiervan momenteel gebruik in de vorm van een contracttaak. Deze taak draagt 

 eraan bij dat (jeugd)problemen niet groter worden en dat dure 

 zorgtrajecten worden voorkomen.  

 

3.1 De ODZOB begroot realistischer 

Vorig jaar heeft Veldhoven in de zienswijze op de begroting 2021 van de 

ODZOB aangegeven dat de ODZOB te conservatief en niet realistisch begroot. 

In deze begroting 2022 zijn stappen gezet om realistischer te begroten. We 

maken dan een positieve opmerking over. De ODZOB hanteert een hogere 

norm voor declarabele uren, en laat het uurtarief niet stijgen. 

 

3.2 Nieuw beleid is niet duidelijk in de begroting verwerkt 

In de begroting van de ODZOB zijn de aandachtsgebieden Ketentoezicht en 

Stikstof benoemd. Hoeveel deze onderwerpen kosten en hoe deze kosten 

worden gedekt, blijkt niet uit de begroting van de ODZOB. We stellen voor om 

hierover een opmerking te maken in de zienswijze. 
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4.1 De Visie 2025 is verwerkt 

In deze begroting 2022 heeft de Veiligheidsregio de Visie 2025 verwerkt. Dit is 

in lijn met de wensen van Veldhoven. In de zienswijze op de begroting 2021 

vorig jaar, heeft Veldhoven aangegeven dat de Visie 2025 in de begroting moet 

worden verwerkt. 

Inhoudelijk bevat de begroting geen aandachtspunten. Daarom stellen we voor 

om geen zienswijze te geven. 

 

5.1 Bestuursopdracht Ergon 

Vanuit de bestuursopdracht van vorig jaar heeft Ergon een strategische koers 

voor de toekomst opgesteld. Deze is inclusief een sluitende begroting. We 

stellen voor hierover een positieve opmerking te maken. Wel is bij Ergon het 

risicoprofiel met € 7 mln toegenomen vergeleken de begroting 2021. Dit kan 
niet de bedoeling zijn van de bestuursopdracht. Hierover maken we een 

opmerking in de zienswijze.  

 

1-5.1 Financiële consequenties en verantwoordelijkheid 

De 5 begrotingen zijn meerjarig sluitend. Dit leidt wel tot een bijstelling voor 

Veldhoven voor de Veiligheidsregio. Dit komt vooral door een andere wijze van 

indexeren dan de gemeente in de begroting doorvoert.  

  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 speelt een bestuursopdracht. Hierin zijn belangrijke 

stappen gezet, maar helemaal klaar zijn de organisaties nog niet. Hierdoor 

bevatten de voorgelegde begrotingen enige onzekerheid. We wijzen in de 

zienswijze op het toegenomen risicoprofiel. Dan kunnen de GGD en Ergon dit 

oppakken bij de nadere uitwerking van de bestuursopdracht. 

 

1-5.1 De raad besluit nadat de zienswijzen zijn ingediend 

 Volgens de afspraken worden de zienswijzen van de raden uiterlijk 20 mei 

aangeleverd bij de gemeenschappelijke regelingen. Veldhovense besluitvorming 

vindt 1 juni plaats. Op basis van de oordeelsvormende raad kunnen de 

zienswijzen al kenbaar worden gemaakt met de opmerking dat de raad nog 

geen formeel besluit heeft genomen. 

 

 

Financiën 

 

De bijdragen voor 2022 en de dekking zien er als volgt uit: 

 € 622.043 voor MRE. Dit bedrag wordt voor € 455.757 gedekt binnen 
programma 3 (Economie) en voor de archiefactiviteiten (€ 166.286) binnen 
programma 0 (Bestuur en ondersteuning);  

 

 € 1.543.100 voor de GGD hiervoor is binnen programma 7 (Volksgezondheid 

en milieu) budget beschikbaar; 

 

 € 377.748 voor de ODZOB waarvoor binnen de programma's 7 

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

stedelijke vernieuwing) budget beschikbaar is. 
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 € 2.390.232 voor de Veiligheidsregio, hiervoor is binnen programma 1 

(Veiligheid) € 2.347.785 budget beschikbaar. Het tekort van € 42.447 wordt 
meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2021. Voor € 39.620 komt dit 
door een andere manier van indexeren. En voor € 2.827 door de impuls 
omgevingsveiligheid. Dit is toegelicht in bijlage 9 van de begroting van de 

Veiligheidsregio; 

 

 € 4.617.000 voor Ergon waarvoor binnen programma 6 (Sociaal domein) 
budget beschikbaar is. 

 

Communicatie en samenspraak 

 

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de 

begrotingen voor 2022. 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 21.044 

 

Aanbiedingsbrief Begroting 2022 MRE 

Concept Programmabegroting 2022, MRE 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE 

 

Aanbiedingsbrief Concept Programmabegroting 2022 GGD 

Concept Programmabegroting 2022, GGD 

Notitie Vroeghulp GGD 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD 

 

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022 ODZOB 

Ontwerpbegroting 2022, ODZOB 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB 

 

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022 VRBZO 

Ontwerpbegroting VRBZO 2022 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO 

 

Ontwerpbegroting 2022-2025 Ergon 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van Ergon 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Diverse fracties stellen inhoudelijke vragen over de GR’en (MRE, VRBZO, ODZOB, 

Ergon en GGD). MD biedt aan om nog voor het zomerreces een fractie uur te 

organiseren waarin dieper op de GR’en kan worden ingegaan. Alle fracties nemen dit 
aanbod graag aan.  
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Voor wat betreft de begrotingen en de zienswijzen hierop is het volgende aan de orde 

gekomen. MD zegt toe dat in het schrijven aan de VRBZO een woord van waardering 

voor deze organisatie wordt toegevoegd.  

 

GBV vraagt naar een nazorgplan en de uitputting van middelen bij de MRE. Dit is een 

technische vraag. MD zegt toe deze schriftelijk te zullen beantwoorden voor de 

volgende vergadering. 

 

D66 mist een kernachtig plan over thema’s als mobiliteit en transitie in de begroting 
van de MRE en uit hier zorgen over.  

 

Senioren Veldhoven vraagt naar de stijging van de gemeentelijke bijdrage bij de 

Ergon. MvD antwoordt dat de raad dit heeft vastgesteld bij het vaststellen van de 

begroting.  

 

Op de fracties van D66 en Senioren Veldhoven na spreken de fracties uit dat het als 

hamerstuk mag worden geagendeerd. Zodoende wordt het als bespreekstuk 

geagendeerd tenzij beide fracties laten weten dat het toch als hamerstuk mag worden 

geagendeerd. 

 

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

Wij hebben de zienswijzebrief aan de Veiligheidsregio aangevuld met een compliment 

over de aanpak van de corona-crisis. 

Verder hebben wij geen aanleiding om de stukken te wijzigen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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