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Beste heer Van der Meijden,

U hebt de raad van Veldhoven gevraagd om een zienswijze uit te brengen over de
brief van de Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven aan het
algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.
In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is aangegeven dat in 2020 duidelijkheid
werd verwacht over de toekomstige verhoudingen van de MRE tot het RHCe. Ook is in
andere documenten aangegeven dat over de toekomst van het RHCe nog
besluitvorming zou volgen. Deze besluitvorming ligt nu voor, en wij waarderen het dat
de raden hierin een rol krijgen met de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te
maken. Hiermee wordt invulling gegeven aan democratische legitimiteit. Dit is een
belangrijk beginsel, zeker wanneer het gaat om wezenlijke besluiten.
In uw brief geeft u aan om de uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen
van het RHCe te willen voortzetten binnen de vastgestelde begroting en
meerjarencijfers. Hierin verschillen we van inzicht. Wij kiezen voor het minimale
uitvoeringsniveau, zoals beschreven in bijlage 4. Door hiervoor te kiezen kan de
begroting, en daarmee de inwonerbijdrage, substantieel worden verlaagd. Wij
verwachten dat dit uitvoeringsniveau nader wordt uitgewerkt. Wij zien uit naar de
volledige uitwerking hiervan.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van
der Straten van het cluster Financien 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,

Godfried Wasser
Griffier

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.

