
Een jaar corona 
in Veldhoven

Vooruitblik 2021

We leven ruim een jaar met corona. De crisis heeft ons dagelijkse leven veranderd.
De gevolgen en de maatregelen hebben veel gevraagd van iedereen. Veldhoven heeft het 
goed gedaan! Er zijn mooie initiatieven ontstaan en mensen zijn er voor elkaar. Daar mogen 
we samen trots op zijn. Met dit beeld kijken we naar het afgelopen jaar. Het laat kort zien 
wat de effecten voor Veldhoven waren en hoe we daarmee om gaan.

m
Economie
Faillissementen in 2020
5 bedrijven en 1 natuurlijk persoon

Gebruik van Tozo-regeling in 2020
Aantal zzp'ers:
Aantal Tozo uitkeringen: 
Uitgaven Tozo-uitkeringen: 
Aantal kredieten:
Uitgaven kredieten:

761
1.163
e 308.000.000,
33
e 247.000,-

Stijging aantal uitkeringen op 1 januari 2021: 7%
Ten opzichte van 1 januari 2020

Wonen en 
mobiliteit
Thuiswerken krijgt permanenter vorm.
Dat heeft effect op wonen en mobiliteit.

^ In het eerste kwartaal van 2020 werden er 
100 omgevingsvergunningen afgegeven.
In de rest van 2020 bleef het aantal 
verleende omgevingsvergunningen 
beperkt. Dit sluit aan bij het landelijke beeld 
dat er met name in het begin van de 
coronacrisis veel thuis geklust werd.

^ Thuiswerken en de beperkende 
maatregelen hebben invloed op het 
reisgedrag. Voor zowel vliegverkeer als OV 
is het aantal passagiers met 70% gedaald 
ten opzichte van 2019.
Het autogebruik is tijdens de eerste 
lockdown fors verminderd. Inmiddels zit dit 
weer op zo'n 75% ten opzichte van 2019. 
Dit leidt nog niet tot het grote aantal files 
zoals voorheen omdat het verkeer meer 
verspreid over de dag is verdeeld.
Ook bedrijventerrein De Run was in 2020 
beter bereikbaar.

^ Sinds de coronacrisis wordt er veel meer 
gewandeld en gefietst. Dit vraagt wat van 
de inrichting van de openbare ruimte. 
Veldhoven scoort al goed als fietsgemeente 
en er zijn structureel gelden vrijgemaakt 
voor fietsstimulering.

Gezondheid 
en welbevinden
^ Via de website www.veldhovenvoorelkaar.nl

van Cordaad zijn ruim 230 coronamatches 
gemaakt.

^ 84 ondersteuningsvragen zijn voorzien van 
hulp. Dat is ruim 7931 uur aan coronahulp.

^ Welzijnsorganisaties als Cordaad en 
SWOVE hebben proactief hun doelgroepen 
benaderd en waar mogelijk ondersteund. 
Bijvoorbeeld door het sturen van 
kerstkaarten, maaltijdbezorging, informatie 
geven, doorverwijzen naar hulp en het 
bieden van een luisterend oor.

^ In 2020 is er 18 keer een Nieuwsbrief 
sociaal domein verschenen.

Veldhoven

WMO en Jeugd
In de eerste coronagolf waren er tijdelijk 
minder Wmo-aanvragen. In de tweede 
helft van 2020 is de vraag naar 
noodopvang in zowel onderwijs als 
kinderopvang fors toegenomen.
De mentale weerbaarheid van jongeren 
was in de tweede coronagolf veel minder. 
Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld de 
afname van sociale interactie en een 
verstoord slaap- en waakritme.
Toch zagen we in Veldhoven gelukkig geen 
toename van aanvragen voor Jeugdhulp en 
meldingen van kindermishandeling. Corona 
heeft ook voor bepaalde groepen positieve 
effecten gehad. Met name mensen met 
een stoornis in het autistisch spectrum 
hebben er baat bij dat ze door de 
coronamaatregelen minder prikkels krijgen.

Inmiddels wordt er volop gevaccineerd en komt hiermee licht aan het einde van de tunnel. Maar niet voor iedereen op hele korte termijn. 
Door inzet van het noodfonds 2020 heeft een aantal organisaties het hoofd boven water kunnen houden. Een algemeen beeld voor 2021 is 
dat inwoners, bedrijven en instellingen het steeds zwaarder krijgen. In 2021 lijkt de noodzaak om in te zetten op verschillende vormen van 
ondersteuning nog groter dan in 2020. De dynamiek van de coronacrisis en de beperkende maatregelen vragen daarbij om flexibiliteit, 
creativiteit en anders denken. We houden een vinger aan de pols bij de verschillende doelgroepen, we blijven in contact en kijken of extra 
maatregelen nodig zijn. Veel organisaties en bedrijven hebben steun nodig om overeind te blijven. Daarom verlengen we een aantal 
maatregelen die we in 2020 hebben ingezet. Ook komt er een steunregeling voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en 
instellingen die door de crisis in grote financiële nood zitten.

Corona in cijfers
Uitgevoerde tests: 15.706
Geregistreerde besmettingen: 2.238
Geregistreerde ziekenhuisopnamen: 51 
Geregistreerde coronadoden: 32

Toezicht en 
handhaving
Vanaf maart 2020 tot heden is er 7 dagen 
per week BOA-inzet met uiteenlopende 
diensttijden om toezicht te houden op de 
coronagerelateerde maatregelen.

Aantal waarschuwingen door boa's: 85 
Boetes door boa's en politie: 83

Steunmaatregelen
^ Belastingmaatregelen, garantie- en 

borgstellingen, huurkwijtschelding, 
uitbreiding terrassen in de zomerperiode, 
kwijtschelding markt- en terrasgelden.

^ Met subsidieafspraken wordt coulant 
omgegaan.

^ Eind november 2020 is een noodfonds 
opgericht. In totaal zijn 14 aanvragen voor het 
noodfonds ontvangen. De meeste aanvragers 
zijn geholpen door het (gedeeltelijk) 
kwijtschelden van huur. Dit betreft 7 
aanvragers. Daarnaast is nog 1 aanvraag 
toegekend voor een incidentele bijdrage.

Cultuur
Door de coronamaatregelen konden veel 
activiteiten van de culturele instellingen niet 
doorgaan. Zij hebben nieuwe initiatieven 
ontwikkeld.
Zo geeft Museum 't Oude Slot online 
expositierondleidingen en is nagenoeg de 
hele collectie met foto en toelichting online 
gezet via Brabant Cloud.
Theater de Schalm heeft experimenten met 
live-streaming in het afgelopen jaar verder 
ontwikkeld en de Afhaal Bieb van de 
openbare bibliotheek is een succes.

Veel evenementen werden gecanceld, maar 
in de zomerperiode konden enkele 
evenementen wel doorgaan. Een nieuw 
evenement was 'Lounge at the Park', dat 
coronaproof werd gerealiseerd.

Sport en vrije tijd
^ Landelijk is de sport- en beweegdeelname 

afgenomen. 38% van de volwassenen 
sportte en bewoog minder dan in een normale 
lente (13% sportte en bewoog meer). 
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben 
een veel grotere terugval in sport- en 
beweegactiviteit laten zien (50%) dan kinde
ren in de middelbare schoolleeftijd (15%).
In Veldhoven konden dankzij de inzet van 
Sjors Sportief veel activiteiten op een 
andere manier doorgaan.

^ Het merendeel van de verenigingen is 
veerkrachtig. In Veldhoven hebben de 
verenigingen elkaar gevonden: samen 
trainen en van elkaar leren. Twee op de drie 
Veldhovense verenigingen (67%) gaf aan 
vertrouwen te hebben om de gevolgen van 
de coronacrisis te overleven.

Gemeentelijke 
organisatie
De coronacrisis heeft veel extra en andere 
werkzaamheden voor de gemeente met zich 
meegebracht: toezicht op maatregelen, 
uitvoering van regelingen, extra 
communiceren en een vinger aan de pols 
houden. Voorbeelden van specifieke 
coronacommunicatie zijn de Digitale 
boterham, de Nieuwsbrief Sociaal Domein en 
het Ondernemersloket.

Kosten/minder inkomsten 
Personele kosten 
Tegemoetkoming Rijk 
Negatief saldo

e 5.713.000,- 
e 635.000,- 
e 6.323.000,- 
e 25.000,-
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