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Raadsbesluit 
 

volgnummer : 21.044 / 21bs00043 

datum raad : 1 juni 2021 

agendapunt : 12.03 

onderwerp : Vaststellen zienswijzen over begrotingen van vijf   

 gemeenschappelijke regelingen 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, nr.  21.043 / 

21bs0044 

 

overwegende dat gemeente Veldhoven deel uitmaakt van vijf gemeenschappelijke 

regelingen waarin enerzijds  gezamenlijk gewerkt wordt 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. 

En 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. 

 

gelet op de bepaling in de wet gemeenschappelijke regelingen dat de raad in de 

gelegenheid gesteld moet worden een zienswijze uit te brengen over de concept 

begroting van gemeenschappelijke regelingen 

 

b e s l u i t : 
 

 

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 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 1 juni 2021 

 

 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  M.J.A. Delhez 

griffier  voorzitter 
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