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Geachte mevrouw Blanksma,

U heeft de gemeenteraad van Veldhoven de mogelijkheid gegeven om een zienswijze
te geven op het concept Werkprogramma 2021. Van deze gelegenheid willen wij graag
gebruik maken. In deze brief kunt u kennis nemen van onze reactie.
Wij vinden het werkprogramma abstract geschreven. In deze vorm helpt het ons niet
in onze kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol. U zou ons kunnen helpen
met een samenvatting van het werkprogramma, die is geschreven op taalniveau B1.
Wij zouden dit ook graag zien bij alle documenten die vanuit de MRE nog naar de
raden komen.
Volgens het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 hebben we 4 thema’s waarop we
samenwerken. In het werkprogramma wordt ‘Samenwerking en Strategie’ als vijfde
thema benoemd. Dit klopt niet. De onderwerpen binnen Samenwerking en Strategie
zijn belangrijk en nodig. Maar dit moet niet het etiket Thema krijgen.
Op 22 september 2020 hebben wij het Streefbeeld Transitie Landelijk Gebied
vastgesteld. We zijn ons ervan bewust dat het Streefbeeld de basis is voor
strategische keuzes op de lange termijn. Maar tijdens de raadsbehandeling zijn ook
diverse kanttekeningen bij het Streefbeeld geplaatst. Het Streefbeeld is als een
abstract en niet concreet document ervaren. In het Werkprogramma 2021 staat dat
het Streefbeeld in 2021 en 2022 wordt gemonitord en uitgevoerd. Dan is eerst een
vertaalslag nodig van het Streefbeeld naar concrete doelen. Zonder concrete doelen is
monitoring en uitvoering namelijk niet mogelijk. Wij verwachten dat u deze vertaalslag
expliciet opneemt in het werkprogramma.
Wij kijken uit naar een aangepast werkprogramma en wensen u alle succes toe met de
uitvoering van het werkprogramma in 2021.

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.

Met vragen of opmerkingen over onze reactie kunt u contact opnemen met Marcel van
der Straten van het cluster Financiën. 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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