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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 Van Schuppen, 

 

 

 

 

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

ontwerpbegroting 2021. 

 

Over 2019 heeft uw organisatie een positief resultaat behaald van € 915.000. In de 
begroting over 2019 werd een resultaat van nul verwacht. En in de 

bestuursrapportage werd een resultaat van € 214.000 verwacht. Een groot verschil 
met de realisatie. Voor ons een signaal dat de ODZOB conservatief begroot.  

 

Met de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek ’Draaien aan de knop van de 

ODZOB’ van maart 2020 in het achterhoofd, geven wij u 2 kaders mee voor de 

begroting 2021. 

Als financieel kader zien we graag dat de begroting optimistisch-realistisch wordt 

opgesteld (in plaats van conservatief). En als inhoudelijk kader dat activiteiten op het 

gebied van energietransitie, omgevingswet, criminaliteit en transitie landelijk gebied 

transparant en eenduidig worden beschreven. Hierbij zal de positie van de ODZOB in 

het netwerk duidelijk weergegeven moeten worden; wie is de opdrachtgever en welke 

rollen hebben de partners. Belangrijk is dat doelen, middelen, realisatie en effecten 

voor ons inzichtelijk zijn, zodat wij de resultaten kunnen koppelen aan het beleid dat 

de gemeente daarvoor heeft. 

 

Wij verwachten dat u de begroting 2021 optimistisch-realistisch opstelt, en de 

bijdragen van de gemeenten substantieel verlaagt. Dit om te voorkomen dat er grote 

overschoten ontstaan en om de structurele kosten voor de gemeente te verlagen.  

http://www.veldhoven.nl/
http://www.veldhoven.nl/
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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 

  


