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Op 7 mei 2020 ontvingen wij uw brief waarin u het college vragen stelt over de 
Veldhovense Coronaproblemen en aanpak daarvan. In deze brief geven wij u 
antwoord op uw vragen. Actuele informatie over de gestelde vragen heeft het college 
meegenomen in het fractie-uur op 26 mei 2020 over Corona.

1. U wil graag weten welke specifieke Veldhovense problemen zich tot nu toe hebben 
voorgedaan en welke gemeentelijke aanpak hierop vervolgens is toegepast.
Het college heeft zich bij de beantwoording van uw vragen toegespitst op de 
gevolgen voor ondernemers, met name omdat u ook specifiek vraagt naar 
inkomensregelingen. Veldhoven heeft al op 25 maart een ondernemersloket 
ingericht, waar ondernemers vanaf 26 maart op een laagdrempelige manier via 1 
aanspreekpunt met hun vragen terecht kunnen. Daarnaast houdt Veldhoven actief 
contact met diverse ondernemersverenigingen en -netwerken.
Tot nu toe hebben zich in Veldhoven bij de inkomensregelingen voor ondernemers 
geen excessen voorgedaan.
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2. Verder vraagt u hoeveel Veldhovenaren/ ondernemers/ ZZP'ers en anderen 
gebruik hebben gemaakt van de inkomensregelingen die er vanwege het 
Coronavirus mogelijk zijn.
Het aantal aanvragen verandert van dag tot dag, ook hiervoor verwijzen we graag 
naar de informatie die tijdens het fractie-uur is gedeeld. Het aantal aanvragen voor 
een bijdrage in levensonderhoud is in maart/april 2020 verdubbeld ten opzichte 
van een jaar geleden. Dit geldt ook voor het aantal aanvragen voor 
schulddienstverlening. Er is nog geen toename waar te nemen bij aanvragen voor 
bijzondere bijstand.

3. En tot slot vraagt u naar de gemeentelijke kosten hier mee gemoeid zijn.
Het bedrag dat momenteel is toegezegd aan ondernemers als gevolg van de Tozo- 
regeling blijft nog ruim onder het voorschot dat de gemeente van het Rijk heeft 
ontvangen. Ook daarover zijn in het fractie-uur actuele gegevens verstrekt. Naast 
de Tozo-regeiing zijn er natuurlijk veel meer kosten in verband met Corona.
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Die kosten zijn op dit moment nog niet inzichteiijk en daarvan is ook lastig een 
compleet beeld te geven. Daarvan zal na de zomer een Corona-effectenrapportage 
naar uw raad komen.
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