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Beste heer Van Schuppen,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze te geven op de 
ontwerpbegroting 2023.

Algemeen beeld
De leesbaarheid van het document is verbeterd. Wel merken we op dat de begroting 
vooral een technische begroting is geworden. Dit maakt het voor ons moeilijk om de 
financiële bijdrage aan de ODZOB te koppelen aan de bijdragen aan onze 
maatschappelijke opgaven.

Realistisch begroten
Kijkend naar de afgelopen járen en 2021 in het bijzonder, heeft de ODZOB een fors 
hoger resultaat behaald dan geraamd. Over 2021 zelfs ruim C 1 mln. Voor ons een 
signaal dat de ODZOB nog steeds te conservatief begroot.
Dit conservatieve begroten komt ook tot uitdrukking in de risico-inventarisatie. Wij 
zien hier een aantal dubbelingen van risico's. Dit staat op gespannen voet met de 
conclusie dat de algemene reserve te laag is.
Overigens presenteert u in 2022 een onttrekking aan de algemene reserve voor 
Proeftuin (grip op samenwerking). Dit is wat te vroeg, want hierover heeft nog geen 
besluitvorming plaatsgevonden.

Uurtarief en nieuw beleid
Ten opzichte van 2022 stijgt het uurtarief van C 100,30 naar C 101,22. Deze stijging 
is in de Kadernota 2023 aangegeven. Zoals aangegeven vinden wij de begroting te 
conservatief opgesteld. Toch kunnen we instemmen met het uurtarief van C 101,22. 
Waar we niet mee kunnen instemmen is de verhoging die u wilt doorvoeren bovenop 
het uurtarief in de Kadernota 2023. Dit doet afbreuk aan de Kadernota 2023. Wij gaan 
niet akkoord met de stijging naar C 102,50. Kijkend naar de grote overschotten die de 
ODZOB elk jaar behaald, kunnen deze lasten worden opgevangen, en is een verhoging 
van het tarief niet nodig.

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..

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.
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