
(Technische) vragen D66 inzake Coronacrisis 

 

1. De centrale overheid heeft een flink pakket afgekondigd waarin (financiële) is toegezegd aan 

ondernemingen, MKB, zzp-ers, etc. De een is nog sneller dan een ander om aan te geven dat er 

gecompenseerd gaat worden. We begrijpen goed dat het te vroeg is om nu al een uitgewerkt plan te 

hebben. Toch een paar vragen, omdat we daar nogal wat vragen over krijgen: 

a. Is al bekend wanneer er gestreefd wordt naar meer duidelijkheid over al die compensatie plannen?  Of 

misschien van de verschillende maatregelingen afzonderlijk? Want we kunnen ons voorstellen dat er 

misschien een aantal verder uitgewerkt zijn dan anderen, en sommige ook niet via de gemeente verlopen 

maar via andere wegen. 

Zie www.veldhoven.nl/ondernemersloket. Hier vind je wat de overheid al aan uitgewerkte regelingen heeft 

oor o der e ers e  ZZP’ers. Hier ordt per regeli g ook er eze  aar de orga isatie die de regeli g 
uitvoert, bijvoorbeeld Belastingdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de gemeente. 

 

b. is het al mogelijk om voorwerk te doen, zodat de uitrol makkelijker wordt en er geen piek belasting komt 

op de gemeentelijke organisatie? Waar wordt aan gedacht? We zouden ons kunnen voorstellen dat er al 

gegevens genoteerd worden zodat er actief benaderd kan worden wanneer er meer duidelijkheid is. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zgn. TOZO: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers. Deze regeling is nog niet volledig uitgewerkt door het Rijk. Vooruitlopend hierop hebben wij 

op de gemeentelijke website informatie over de regeling en een aanvraagformulier geplaatst.  

Daarnaast kunnen via het ondernemersloket alle vragen gesteld worden en de vragen waar nog geen 

antwoord op is, worden verzameld om een antwoord op te gaan formuleren. 

c. worden instellingen/ verenigingen binnen de gemeente actief benaderd om hen hierdoor heen te 

helpen? 

Voor de instellingen in het gesubsidieerde veld wordt een aanspreekpunt ingesteld voor vragen over de 

(financiële) gevolgen voor hun organisatie en werkzaamheden. Hierover zal met hen actief worden 

gecommuniceerd.  

2. Veel werksituaties worden beïnvloedt en geraakt door de Coronacrisis: 

a. Liggen er op dit moment bouwplannen stil als gevolg van de Coronacrisis, zowel voor woningbouw als 

wegen?  

Nee, er wordt nog volop gebouwd. 

b. Zijn eventuele financiële gevolgen die hierdoor ontstaan al duidelijk?  

Deze zijn op dit moment niet aan de orde. 

c. Zo ja: wat zijn deze dan? Dat hoeven geen exacte bedragen te zijn. 

Niet relevant op dit moment. 

3. In het document dat we kregen tbv de voorbereiding van het presidium, wordt gesproken over fatale 

besluitvormingstermijnen. De Burgemeester is bevoegd om deze termijnen te verlengen.  

a. Zijn er op dit moment fatale besluitvormingstermijnen die dreigen te verstrijken? 

http://www.veldhoven.nl/ondernemersloket


Er dreigen op dit moment geen vergunningen van rechtswege te ontstaan door overschrijding van fatale 

termijnen. 

b. Zo ja: welke zijn deze dan? 

Niet van toepassing. 

4. In hoeverre heeft de gemeente/ burgemeester de mogelijkheden om actief mensen aan te spreken, 

maatregelen te treffen of verordeningen af te kondigen om social distance af te dwingen en bescherming 

van de vitale taken te bewerkstelligen? 

Op 27 maart jl. heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een nieuwe noodverordening vastgesteld: 

https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2020/03/Noodverordening-COVID-19-VRBZO_200327.pdf. Uit 

hoofdstuk 4 volgt wie er belast zijn met het toezicht op en de handhaving van de naleving van hetgeen 

opgenomen in de noodverordening. Op basis van deze noodverordening kunnen mensen bij overtreding 

aangesproken worden en kan er bestuursrechtelijk (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang) en 

strafrechtelijk (boete en gevangenisstraf) worden opgetreden. 

5. Wordt er op dit moment ook gekeken of mensen ingezet kunnen gaan worden bij gaten die vallen bij de 

landbouw en veehouders die mogelijk handen te kort komen? 

Nee. 

 

https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2020/03/Noodverordening-COVID-19-VRBZO_200327.pdf

