Veldhoven

Metropoolregio Eindhoven
Postbus 985
5600 AZ EINDHOVEN

VERZONDEN 16 MEI 2022
datum
uw brief van
bijlage
onderwerp

10 mei 2022
14 maart 2022

ons kenmerk
uw kenmerk
IBAN
Zienswijze conceptbegroting 2023

22UIT01168
100535-2410\DRO\HLE
NL08BNGH 0285 0087 14

Beste heer Jorritsma,

Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
postbus 10101
5500 GA Veldhoven

E gemeente@veldhoven.nl
T 14 040

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen op de
conceptbegroting 2023.
In de begroting 2023 vallen ons 2 dingen op.
« Ten eerste zijn de opgaven niet concreet en smart geformuleerd.
» Ten tweede wordt Brede Welvaart als leidend perspectief gehanteerd. Brede
Welvaart lijkt nu een doel op zich te worden.
Wij vinden dat Brede Welvaart geen doel op zich moet zijn. En wij missen een
duidelijke omschrijving en afbakening van het begrip Brede Welvaart voor de MRE.
De focus van de MRE ligt op de 4 thema's Mobiliteit, Economie, Transitie landelijk
gebied en Energietransitie.
Hierbij spelen sommige indicatoren van brede welvaart een rol. Bij het behalen van
resultaten met de samenwerking op de 4 thema's kunnen relevante indicatoren van
brede welvaart als toetsingskader worden gebruikt. Bijvoorbeeld door aan te geven
hoe de opgave bijdraagt aan het vergroten van aspecten van brede welvaart. Dat
maakt de opgaven meer smart.
Het zou mooi zijn om vanaf 2023 met het doorontwikkeld samenwerkingsakkoord een
grote stap te kunnen zetten in het concreet maken van de opgaven van MRE.
Wij vragen u om dit binnen de thema's op te pakken en uit te werken en terug te laten
komen in het ambitiedocument. Wanneer het ambitiedocument is vastgesteld, kan ook
de begroting hierop worden gewijzigd voor de onderdelen 'Welke opgaven hebben
we?'.
Ook vragen we de MRE om de scheiding scherp te houden tussen de doelen,
activiteiten en resultaten van de subregio's enerzijds en de MRE voor de 21*
gemeenten anderzijds.
Binnen het thema Economie is bij de opgaven aangegeven dat MRE de
subsidieverstrekking aan Brainport Development coördineert en zorgt voor de
afgestemde inbreng van de 21 gemeenten voor het jaarplan van Brainport
Development. Ook zorgt de MRE voor de inbreng van de gemeenten op de Brainport
Nationale Actieagenda. Wij vragen u om naast deze input ook actief aan de 21
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gemeenten terug te koppelen over de acties en resultaten. En dit te benoemen in de
begroting.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van
der Straten van het cluster Financiën en Control. 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,

Griffier
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