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Veldhoven, 12 maart 2021

Betreft: art 42 brief aangaande ondernemers-scan 

Geacht college,

Op 11 maart hebben wij een brief ontvangen die aangeeft dat het een beantwoording is van 
een artikel 42 brief die wij op 10 februari verstuurd hebben. Het was maar goed dat u dat 
erbij zette, want wij hadden de relatie niet gelegd.
Er is geen antwoord gegeven op de vragen en er is een vraag beantwoord die we niet gesteld 
hebben.

Immers u geeft aan dat u uitvoering geeft aan de regelingen die u vanuit Den Haag moet 
uitvoeren. Die vraag hebben wij natuurlijk nooit gesteld, we mogen ervan uitgaan dat u dat 
doet en ook dat u dat evalueert. Als we daar al niet meer vanuit mogen gaan.
Maar impliciet zegt u iets anders en misschien onbedoeld: we geven uitvoering aan de 
regelingen die we vanuit Den Haag moeten en zijn niet van plan om out of the box iets 
anders te doen, een stap extra te zetten voor onze waardevolle ondernemers.

Het zal u dan ook niet verbazen dat we een tweede poging gaan doen om de vragen 
beantwoord te gaan krijgen. We hebben namelijk nergens gevraagd om meer financiële 
steun te geven, niet omdat daar geen behoefte aan is maar omdat dat soort zaken vooral via 
Den Haag geregeld worden. De ondernemers scan zoals die in Breda ingezet wordt, is iets 
heel anders.

Even een citaat uit het media bericht van BN de Stem:
Een primeur in Nederland: Bredase ondernemers kunnen hun bedrijf gratis laten scannen bij 
een onafhankelijk adviesbureau. Vervolgens wordt gekeken naar bij hun situatie passende 
oplossingen, alternatieven, of een vangnet als stoppen de beste optie is.
En even verderop in het artikel:
Haast is geboden, het water staat aan ieders lippen. Van Dorst: "Ondernemers melden zich 
via de gemeente. Binnen 24 uur nemen wij contact op, maken een afspraak en hebben twee 
werkdagen later de scan klaar en de oplossingen in beeld. We hebben één geval gehad, 
waarbij de zaak al technisch failliet was. In goed overleg met de gemeente hebben we dat 
meteen opgepakt."

In Breda is dit specifiek gericht op de horeca. In onze vraag hebben we dat losgelaten en 
gevraagd om dit breder te doen. Naar aanleiding van onze vraag, in eerste instantie, heb ik 
nog telefonisch contact gehad met wethouder Rooijackers. Hierin heb ik een verduidelijking 
van de vraag gegeven, maar dan nu maar expliciet genoemd: de vraag is om dit voor alle 
ondernemers te doen die dit willen of waarmee contact is en het actief aan te bieden.
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De vragen zijn:
1. hoe kijkt het college aan tegen dit initiatief, wat is uw visie hierop?
2. ziet het college mogelijkheden om een dergelijk initiatief op te zetten, samen met 
Veldhovense ondernemers en betrokken organisaties?

Ik stel geen nieuwe vragen, dus ik hoop en verwacht dat een antwoord niet te lang op zich 
hoeft laten wachten. Hierdoor kan de beantwoording behandeld worden in de vergadering 
van 29 maart aanstaande.
Om met Breda te spreken: er is haast geboden!

Wij zijn zeer betrokken bij de situatie waarin onze ondernemers zich bevinden en hopen nog 
steeds op een positieve opvolging van het idee uit Breda.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Hartlief 
D66 Veldhoven
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Geachte mevrouw Hartlief, beste Ingrid,

In uw brief van 10 februari 2021 stelt u namens de fractie van D66 vragen over het 
onderwerp 'Ondernemersscan'. U uit uw zorgen over de ondernemers die het in deze 
tijd van coronamaatregelen moeilijk hebben. U vraagt of ons college mogelijkheden 
ziet om, samen met Veldhovens ondernemers en betrokken organisaties, een 
ondernemersscan in te zetten. U refereert hierbij aan een initiatief dat de gemeente 
Breda heeft ontwikkeld.

Wij zien ook veel organisaties en ondernemers die het moeilijk hebben vanwege de 
beperkende coronamaatregelen. Wij bieden nu al op verschillende manieren steun aan 
deze partijen. Door een luisterend oor te bieden, informatie over regelingen te delen 
en het instellen van een noodfonds 2020. Dit noodfonds is met name voor organisaties 
met een groot maatschappelijk belang voor Veldhoven. De categorie ondernemers 
past in de praktijk niet binnen de criteria van dit noodfonds.

Op dit moment zijn wij bezig met het evalueren van het noodfonds 2020. Ook brengen 
we in beeld wat er in 2021 aan ondersteunende maatregelen nodig of wenselijk is.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex Marcel Delhez
secretaris burgemeester

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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Veldhoven, 10 februari 2021

Betreft: art 42 brief aangaande ondernemers-scan

Geacht college,

In deze bijzondere tijden, zijn er ondernemers die het heel moeilijk hebben. Dat baart D66 
grote zorgen, zoals u weet. Horeca, entertainment, MKB en uitvoerders van 
contactberoepen hebben het zwaar.

Vanuit de gemeente wordt er alles aan gedaan om ondersteuning te bieden waar het kan, 
we bieden een helpende hand. Vrij recent is in het nieuws aandacht besteed aan een 
bijzonder initiatief vanuit de gemeente Breda, speciaal voor horeca-ondernemers. Kortweg 
komt het erop neer dat in samenwerking met horeca-organisaties een scan gemaakt wordt 
van de horeca-onderneming. Op grond van de resultaten van die scan kunnen ondernemers 
waarvan de zaak mogelijk al onder water staat en drastische besluiten opdoemen, 
afgewogen besluiten nemen. De aanpak kent ook een toekomstgerichte component die 
gericht is op verantwoorde methoden van openstelling zodra dat weer kan.

We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden als er een goed en mooi voorbeeld is, waar ook de 
horeca in onze gemeente baat bij zouden kunnen hebben. Ik verwijs hierbij naar de 
nieuwsuitingen in:

^ BND de Stem:
https://www.bndestem.nl/breda/meer-maatwerk-en-perspectief-bii-hulp-aan-bredase-
horeca~a4366b17/

• Omroep Brabant
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3332883/stoppen-of-doorgaan-kroegen-en-
restaurants-worden-doorgelicht-om-te-zien-of-er-toekomst-is

^ Breda Nieuws
https://breda.nieuws.nl/nieuws/251957/roadmap-horeca-biedt-hulp-bN-route-naar-de-
toekomst/

Onze vragen:
1. hoe kijkt het college aan tegen dit initiatief, wat is uw visie?
2. ziet het college mogelijkheden om een dergelijk initiatief op te tuigen, samen met 
Veldhovense ondernemers en betrokken organisaties?

Wij zijn zeer betrokken bij de situatie waarin onze ondernemers zich bevinden en hopen op 
een positieve opvolging van het idee uit Breda.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Hartlief 
D66 Veldhoven
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