
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aan de leden van de gemeenteraad van Veldhoven 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

*22UIT00290* 

datum : 2 februari 2022 ons kenmerk : 22UIT00290 
bijlage : - IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14 
onderwerp  : reactie op rekenkameronderzoek MRE-SGE regionale opgaven  
 

 

     

 

 

Kanttekening daarbij is dat de rekenkamers van 2 gemeenten binnen het SGE en 14 

gemeenten binnen de MRE niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Uit dit 

oogpunt is het onderzoek niet representatief voor het SGE en de MRE. Dat maakt het 

draagvlak voor implementatie van de aanbevelingen lastiger. 

Vanwege het feit dat het onderzoek is uitgevoerd door slechts een deel van de 

rekenkamers van de betrokken gemeenten bij de samenwerking, adviseert het college 

om pas met een definitief oordeel te komen nadat de besturen van MRE en SGE 

hebben gereageerd op het rapport. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 18 januari 2022 heeft uw raad het 

rekenkamerrapport ‘MRE & SGE Regionale opgaven’ besproken. Het betreft een 
onderzoek naar de voortgang van de regionale samenwerkingsverbanden MRE en 

SGE, dat samen met zes andere rekenkamers uit het Stedelijk Gebied  is 

uitgevoerd. Op 8 februari a.s. bespreekt uw raad dit rapport besluitvormend. Ten 

behoeve van uw bespreking treft u hieronder onze reactie aan. 

 

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het onderzoek. Het is positief 

dat zeven rekenkamers gezamenlijk tot dit initiatief zijn gekomen en dat hierdoor in 

deze raden wordt stilgestaan bij het belang, het functioneren en het verder 

verbeteren van de MRE en de SGE samenwerking. 

http://www.veldhoven.nl/
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