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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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Beste heer Jorritsma, 

 

 

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de 

concept-Programmabegroting 2021, en de inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering 

Brainport Development 2021-2024. 

 

Concept-Programmabegroting 2021 

Over 2018 en 2019 heeft de MRE in beide jaren een positief resultaat behaald van 

ruim € 1 mln. Deze resultaten zijn veelal het gevolg van incidentele meevallers. 
Desondanks ontstaat het beeld dat de begroting voor MRE te hoog is. Met name voor 

het onderdeel RHCe. Hier is namelijk in 2019 € 437.000 overgehouden. 
In de begroting is aangegeven dat later dit jaar wordt besloten over het RHCe en dat 

dan ook de gevolgen voor de inwonerbijdrage aan bod komen. Wij verwachten dat u 

de begroting voor het onderdeel RHCe waar mogelijk substantieel verlaagd. Dit om te 

voorkomen dat er grote overschoten ontstaan bij de MRE  en om de kosten voor de 

gemeente te verlagen. Wij hechten eraan te benadrukken dat de systematiek van 

indexeren niet ter discussie staat. Wij doelen op de grondslag voor de indexering. 

Wij waarderen het initiatief om onderzoek te doen naar efficiencyvoordelen met de 

drie andere regiobrede gemeenschappelijke regelingen. Wij zien uit naar de resultaten 

hiervan. 

 

Meerjarenfinanciering Brainport Development 

Wij stemmen in met de meerjarenfinanciering voor Brainport Development. 

 

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  
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