
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders in Veldhoven 

 

Onderwerp: Art. 42 -brief gevolgen van de Corona-pandemie. 

 

Geacht college,  

 

 

De Corona-pandemie blijft maar dooretteren en voor veel mensen wordt de situatie zo 

langzamerhand echt problematisch: psychisch en ook financieel. 

Ja, nu er met vaccineren is begonnen, is er wel een “stipje aan de horizon” te ontwaren 
doch grote aantallen mensen vaccineren heeft ook tijd nodig. 

 

Een snelle verbetering lijkt niet in zicht nu de Lock-down zopas zelfs verlengd is tot 9 

Februari. Vorige week werd er in een tv-uitzending van “de Monitor” aandacht besteed 
aan schuldenproblematiek van m.n. ZZP-ers en kleine zelfstandige ondernemers, ten 

gevolge van de (aanhoudende) Corona-crisis. Ondanks allerlei landelijke 

hulpprogramma’s komen steeds meer ZZP-ers en kleine ondernemers in financiële 

problemen.Daarom zullen velen, in eerste instantie, aankloppen bij hun gemeente voor 

hulp en advies. 

 

Ook bij de kinderopvang komen de grenzen in zicht. Voor veel mensen blijkt de 

combinatie van (samen) thuiswerken, kinderen opvoeden en onderwijzen, weinig sociale 

contacten etc. etc. ook steeds moeilijker te worden. 

  

VSA heeft in eerder stadium al aandacht gevraagd voor de nasleep en gevolgen van de 

Corona-crisis.  We begrijpen dat zelfs onze gemeente Veldhoven “geen ijzer met handen 
kan breken”.   
Toch willen wij een aantal vragen hieromtrent stellen. 

  

1. Ziet de gemeente zich meer ZZP-ers en (kleine) zelfstandigen melden bij de 

schuldhulpverlening? 

2. Verwacht U dat dat in de toekomst nog meer wordt? Bv. ook burgers zonder bedrijf 

maar zonder werk. 

3.  Zijn we als gemeente voldoende in staat deze mensen goed advies en goede hulp te 

bieden? 

4. Wat is er verder nodig om hulp en advisering zo optimaal mogelijk te verlenen? 

 

Ook enkele vragen over de menselijke kant. 

 

5. Krijgt U signalen dat zich meer mensen met psychische problemen zich melden? 

6. Zijn we in Veldhoven in staat om deze mensen goede raad, advies en bijstand te  

verlenen?  Hoe zit dat regiobreed? 

7. Wat is er nodig om dit ook zo optimaal mogelijk te faciliteren? 

 

Met belangstelling zien we Uw beantwoording tegemoet, 

 

 

Namens VSA, 

 

Wim Peters 

 


