Onderstaande vraag willen we graag aan het college stellen. Het zou goed zijn als we op korte
termijn een antwoord zouden kunnen krijgen. Dit omdat er nogal wat onrust is onder met name
zzp'ers.
Geacht college,
In het kader van de Corona crisis is er een steunpakket gepresenteerd. Een van de onderdelen is de
TOZO regeling. Volgens de beschrijving kunnen zelfstandigen die worden getroffen door de crisis een
gift krijgen van 1040 of 1500 euro, zonder partner of vermogenstoets.
Van verschillende ondernemers die een aanvraag hebben ingediend bij gemeenten in deze regio,
waaronder veldhoven die de regeling ook voor waalre uitvoert, horen we verontruste berichten over
de uitvoering. Dat betreft met name onduidelijkheid en verwarring over de grondslag en toekenning.
Daar waar in de media (en door de Rijksoverheid) wordt gesproken over een gift, krijgen deze
ondernemers te horen dat het om een lening zou gaan. Daarnaast zouden er ook partner informatie
worden gevraagd (oa inkomen).
Ook in het ED heeft een artikel gestaan over deze regeling waarin een aantal wethouders (wo die van
veldhoven) hun zorgen over de uitvoering hebben geuit. Dit is het bewuste
artikel: https://www.ed.nl/eindhoven/rijk-niet-duidelijk-over-zzp-er-wethouders-helmond-enveldhoven-vallen-eindhoven-bij~a9ead65f/
Deze onzekerheid moet oi zsm worden weggenomen. Betrokken ondernemers en zzp'ers hebben het
door de crisis al moeilijk genoeg. Wij hebben om die reden een aantal vragen en verzoeken het
college deze met spoed te beantwoorden. Juist vanwege de verwarring en onzekerheid.
1. Klopt het dat er veel onduidelijkheid is, die oa door de wethouder uit veldhoven is uitgesproken
2. Is de TOZO nu een gift of toch een lening.
3. Zijn er aanwijzingen cq signalen dat deze onduidelijk een rem heeft op het aantal aanvragen. (in
een vorig vragenuur zei wethouder kruip dat hij nog veel aanvragen verwachtte. Die lijken er niet te
zijn gekomen.)
4. Hoe kan de ontstane onduidelijkheid bij betrokken ondernemers zsm worden weggenomen.
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