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Betreft: art. 42 brief m.b.t. financiële positie inwoners.

Veldhoven, 22 september 2022.

Geacht College,

Graag Uw welwillende aandacht voor het volgende:

Er is de afgelopen dagen veel te doen geweest op politiek-bestuurlijk gebied op nationaal niveau. Na 
Prinsjesdag volgden immers de Algemene Beschouwingen, die deze week plaatsvonden. Daarin 
kwam een thema zoals bekend nadrukkelijk bij iedereen aan de orde: het dreigende grote 
koopkrachtverlies waarmee veel Nederlanders te maken gaan krijgen. Met name de exploderende 
energietarieven (gas en elektra)en de enorme inflatie zullen veel mensen hard treffen. Dat dit ook 
het geval zal zijn voor een (groot?) aantal Veldhovenaren staat wel vast.

Natuurlijk is de mate waarin dat gebeurt niet voor iedereen hetzelfde. De een kan het probleem wat 
zich voordoet wat gemakkelijker zelf opvangen dan de ander. Maar er zullen zeker ook mensen zijn, 
die hier eenvoudigweg helemaal niet toe in staat zijn. De regering heeft inmiddels ook maatregelen 
aangekondigd om de financiële druk, die hiermee ontstaat, zoveel mogelijk te dempen. Met de 
boodschap daarbij, dat alles oplossen in alle gevallen waarschijnlijk niet reëel is. Er zullen dus toch 
mensen zijn, die in de problemen gaan komen. Of misschien al gekomen zijn door de huidige situatie.

Met name vanuit de senioren bereikten ons inmiddels al signalen dat het nodig is om iets te gaan 
doen voor mensen met een smalle beurs met de winter op komst. Daarbij werd nadrukkelijk gesteld 
dat dit naar hun idee niet alleen voor mensen uit hun eigen doelgroep geldt, maar dat dit veel breder 
getrokken moet worden. Beseffende dat inkomenspolitiek vanuit de gemeente niet is toegestaan. 
Gedacht werd onder meer aan initiatieven als optimaal communiceren over de mogelijkheden van de 
energietoeslag en het openstellen van alle vrije tijdsgebouwen zoals buurthuizen. De meerkosten 
daarvan zouden wel via aanvullende subsidie vergoed kunnen worden door de gemeente.

Uit Burap II 2022 bleek dat de verwachte inkomsten van OZB woningen en niet-woningen 485.000 
euro hoger zijn dan aanvankelijk begroot. GBV stelt voor om dit bedrag aan te wenden als dekking 
voor de te nemen aanvullende maatregelen. Zo wordt dit bedrag teruggegeven aan de Veldhovense 
bevolking en wel aan de inwoners die dit beste kunnen gebruiken.

Onze vragen:
Is het college bereid om aanvullende maatregelen te overwegen op wat vanuit het rijk zal worden 
gedaan voor alle mensen met een smalle beurs, met als doel de huidige moeilijke periode die op ons 
gaat afkomen, zo goed mogelijk door te kunnen komen? Zo ja welke dan? En wilt u ons daarover svp 
nader informeren?
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