
  

 

 

AMENDEMENT 

 
Onderwerp Samenwerking in MRE en SRE verband 

Datum 8 februari 2022 

Ingediend door CDA, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, 

Burgerpartij Veldhoven 

Naar aanleiding van Agendapunt 8.08, concept Raadsbesluit 22.021 Rapport 

Rekenkamercommissie ‘MRE & SGE, regionale opgaven’, 
besluitvormende raadsvergadering 8 februari 2022 

 
 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 februari 2022,  

 

Kennis genomen hebbend van het feit dat: 

 In de zienswijze op het werkprogramma MRE na beraadslaging in de raad ‘opvolging 
geven aan de aanbevelingen in het rapport van de rekenkamer’ gewijzigd is in: ‘Wij 
zien graag dat de bevindingen uit dit rapport bespreekbaar worden gemaakt in het  

bestuur. En dat deze bevindingen worden betrokken bij het opstellen van het  

samenwerkingsakkoord 2023-2026; 

 De overwegingen die hierbij gemaakt zijn ook consequenties moeten hebben voor 

het besluit over de aanbevelingen op het rapport van de rekenkamercommissie; 

 

Overwegende dat: 

 de rekenkamers van 2 gemeenten binnen het SGE en 14 gemeenten binnen de MRE 

niet hebben deelgenomen aan het onderzoek;  

 Zij ook geen kennis hebben van de uitkomsten en de aanbevelingen bij het 

onderzoek; 

 Uit dit oogpunt het onderzoek (wellicht) niet representatief is voor het SGE en de 

MRE; 

 Dit geen basis is voor een goede samenwerking en discussie hierover tussen de aan 

de verschillende samenwerkingen deelnemende gemeenten; 

 

Besluit: 

Beslispunt 2 te wijzigen in: 

2. Het college te verzoeken de bevindingen uit dit rapport bespreekbaar te maken in  

het  bestuur van MRE en SGE en de uitkomsten van die beraadslagingen mee te 

nemen bij het formuleren van actiepunten en doelstellingen voor de toekomst van de 

beide samenwerkingsverbanden.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming 22 stemmen – (UNANIEM AANGENOMEN) 

Voor 22 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA< PvdA, 
D66, BurgerPartij Veldhoven) 

Tegen 0 stemmen (-) 

 

 

 


	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 februari 2022,
	Kennis genomen hebbend van het feit dat:

