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,
Geachte mw. Mooijman,
In deze brief beantwoorden wij de door uw raadsfractie gestelde vragen d.d. 20.7.2020 inzake de
NOW regeling en het door Thales Hengelo ontvangen voorschot uit hoofde van deze regeling.
We zullen uw vragen hieronder puntsgewijs beantwoorden.
1. Bent u bekend met deze cijfers en kloppen ze ?
De volgende openbare bron van het UWV, te weten
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/gegevens-ontvangers-now-1-0-regeling.aspx
geeft hetzelfde bedrag als op uw vragenbrief aangegeven. Wij vertrouwen op de zorgvuldigheid
van het UWV.
Het UWV geeft overigens aan dat het proces rondom de definitieve berekening op dit moment nog
niet vast ligt :
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/definitieve-berekeningnow/detail/informatie-definitieve-berekening
2. Zo ja, bent u dan met ons van mening dat dit ongemakkelijk voelt ?
De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) is bedoeld voor
werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten
minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de
loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Dit om bij te dragen aan behoud van
werkgelegenheid bij de betreffende bedrijven.
De nu weergegeven uitgekeerde bedragen per bedrijf in Nederland, waaronder Thales, kunnen
achteraf wijzigen als het definitieve bedrag wordt bepaald.
De achtergronden waartoe de NOW regeling bedrijven in Nederland tracht te ondersteunen in
moeilijke tijden en de bedragen die daartoe van Rijkswege worden aangewend zijn voor ons geen
reden ons ongemakkelijk te voelen.
3. Bent u bereid het gesprek aan te gaan met Thales om te bespreken of de te verwachten winst
uit deze order het wellicht mogelijk maat een kleiner of geen beroep te doen op deze
gemeenschapsgelden ?
In Hengelo hebben circa 700 bedrijven een voorschot ontvangen uit de NOW regeling. Hiervan
hebben alleen al 22 bedrijven meer dan € 300.000,- ontvangen. De NOW regeling is een
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Rijksregeling. De ontvangen bedragen betreffen een voorschot en kunnen achteraf wijzigen. De
NOW regeling is bedoeld om zowel op gemeentelijk als landelijk niveau de negatieve effecten van
de coronacrisis te dempen.
We zien het niet als gemeentelijke taak om één of meerdere bedrijven in onze gemeente die een
Rijksbijdrage uit de NOW regeling hebben ontvangen, te vragen naar hun exploitatieresultaat op
basis van één order c.q. moment uit de jaarexploitatie en bij een positief exploitatieresultaat
vervolgens te vragen een geringer beroep te doen op de NOW regeling.
Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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