Aan het College van B & W
van de gemeente Veldhoven
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven.
Datum: 26 April 2020
Betreft: vragen over het ondernemersloket en noodmaatregelen Corona.
Geacht college,
Bij VSA kwamen onlangs verontrustende berichten binnen van ondernemers en
accountants die aanvraag doen voor noodmaatregelen (zg. Tozo) bij de gemeente
Veldhoven.
De aanvraagformulieren zouden tot veel stress, ergernis en nog meer onzekerheid
leiden bij deze al in nood verkerende ondernemers.
Bijvoorbeeld: De eerste aanvraagformulieren (papier) zijn omslachtig, onduidelijk en
te?? uitgebreid. De beschikkingstermijn is lang; 4 weken.
In andere gemeentes, in onze regio, gaat het sneller en eenvoudiger en er is zelfs al
uitgekeerd aan een aantal ondernemers.
Uiteraard moeten ondernemers bezig zijn met hun bedrijf en moeten zij, zeker in deze
bizarre en onzekere tijden, alle aandacht en energie kunnen steken in het voortzetten
van dit bedrijf. Uiteraard zit niemand te wachten op het extra in- en aanvullen van
papier. Echter.. ook zeker is dat iedere aanvraag zorgvuldig door de gemeente moet
worden getoetst.
VSA is van mening dat juist nu de ondernemers ruimte en ondersteuning moest
krijgen van ons als overheid.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze mening ook bij dit college overheerst.
Tevens heeft VSA zeer recent een bericht ontvangen dat het formulier nu ook digitaal
beschikbaar is. Dus minder papier! Hulde, geacht College.
Toch hebben we nog enkele vragen:
1. Was er in eerste instantie alleen een papieren aanvraagformulier? Waarom is er
niet direct gekozen voor een snellere aanvraag via DIGID? Is het formulier enkele
malen aangepast?
2. Hoe lang is nu de tijd tussen aanvraag en daadwerkelijk uitkeren?
Zeker van belang nu de eerste bedrijven reeds “omvallen”. Wordt er met urgentie
rekening gehouden; urgente situaties direct behandelen?
3. Zijn er bij de eerste aanvragen afwijzingen geweest die vervolgens met een
gewijzigde procedure toch zijn toegekend?
Zijn er eventueel andere mogelijkheden om deze ondernemingen te helpen?
4. Is Uw verwachting dat alle aanvragen nu ingediend zijn of verwacht U er in de
nabije toekomst meer?

Met hartelijk dank en vriendelijke groet,
Wim Peters
(namens VSA)

