
 

De gemeente mag persoonsgegevens verwerken. Dit staat in artikel 6 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel 

waarvoor u ze heeft verstrekt. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen of 

afschermen? Stuur dan een brief, met uw verzoek, naar gemeente Beekdaelen t.a.v. het college van 

B&W. Meer info? Zie beekdaelen.nl/privacy. 
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Geachte mevrouw/meneer,  

 

U heeft met vele anderen een beroep gedaan op ons tijdelijk noodloket voor de 

tijdelijke voorziening voor inkomensondersteuning en mogelijk een door u 

aangevraagd voorschot ontvangen. 

 

Inmiddels is uw aanvraag voor ondersteuning levensonderhoud in behandeling 

bij  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (www.socialezaken-mh.nl) die de 

aanvraag in opdracht van de gemeente Beekdaelen moeten beoordelen en zorg 

draagt voor verdere afhandeling.  

 

Omdat de definitieve voorwaarden voor de regelingen uiteindelijk pas eind maart 

bekend waren is het goed om hier alsnog kennis van te nemen. U kunt ze 

vinden via de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo 

 

Mocht u, op basis van deze voorwaarden, nu al concluderen dat u niet of ten 

dele in aanmerking komt voor deze inkomens voorziening, laat ons dit dan 

weten door een mail te sturen naar noodloketondernemers@maastricht.nl  

Zet bovenaan in de mail uw naam, voorletters en geboorte datum. 

 

Ter informatie: Ondernemers die, woonachtig zijn in de voormalige gemeente 

Nuth of Onderbanken en die geen aanvraag hebben ingediend kunnen dit alsnog 

doen door het digitaal aanvraagformulier van Sociale Zaken Maastricht 

Heuvelland (www.socialezaken-mh.nl)in te vullen met gebruik van DigiD. 

 

Behandeling van de aanvraag 

De tijdelijke voorziening voorziet in een inkomensondersteuning voor de periode 

van drie maanden, van 1 maart t/m 31 mei 2020.  

Gelet op uw inkomensbelang ontvangt u:  

 indien u geen voorschot had aangevraagd ontvangt u eind april/begin mei 

een voorschot over de maanden maart en april 2020. De hoogte van dit 

voorschot is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (zie voorwaarden via de 

link). Eind mei/begin juni ontvangt u een voorschot over maand mei 2020. 

 indien u wel een voorschot heeft ontvangen in maart dan ontvangt u eind 

april/begin mei een voorschot over de maand april 2020. De hoogte van dit 

voorschot is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Eind mei/begin juni 

ontvangt u een voorschot over de maand mei 2020. 

 

 

 
 

 
Betreft 

 
Informatie m.b.t. 

aanvraag TOZO 
 

Datum 
15-04-2020 

 
Kenmerk 
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Datum 

22 november 2018 
 

Kenmerk 
Z.12345 UIT.12345 

 

Zoals u heeft gelezen is er voor gekozen om eerst te ondersteunen in uw 

levensonderhoud door u een voorschot te verstrekken. Vervolgens wordt er 

getoetst. Deze aanpak is gekozen vanwege het grote aantal aanvragen. Ergens 

in de periode tussen april en september 2020 wordt ook uw aanvraag getoetst 

aan de hand van de voorwaarden. Het kan zijn dat u in deze periode om extra 

informatie wordt gevraagd. Indien u op basis van de toets recht heeft/had op 

deze inkomensvoorziening dan ontvangt u hiervan een besluit. Indien blijkt dat 

u geen of gedeeltelijk recht had op deze inkomensvoorziening worden er met u 

nadere afspraken gemaakt over terugbetaling. 

 

Indien u van ons reeds een voorschot heeft ontvangen dan sturen wij u 

binnenkort een bevestiging van de betaling.  

 

Lening van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal  

Indien u, woonachtig in de voormalige gemeente Nuth of Onderbanken, in 

aanmerking wilt komen voor deze lening dan kunt u hiervoor een aanvullende 

aanvraag indienen.  

U dient hiervoor een (aanvullende) digitale aanvraag voorzien van de 

bewijsstukken in, met uw DigiD, via de website (www.socialezaken-mh.nl).  

Let op: foto’s van documenten komen vaak niet goed over. Een scan van uw 

documenten heeft daarom de voorkeur.  

 

Tot slot 

Vanuit gemeente Beekdaelen willen wij in deze crisisperiode graag met u in 

contact blijven, nu maar ook na de crisis. Indien u nog vragen heeft kunt u 

onderstaande contactpersonen via email of telefonisch bereiken. 

 

Voor voormalig gemeente Nuth is dit:  

Ed Kluitenberg, e.kluitenberg@beekdaelen.nl, 06-48211748 

 

Voor voormalig gemeente Onderbanken is dit: 

Eric Kelderman, e.kelderman@beekdaelenl.nl, 06-29381714 

 

Voor voormalige gemeente Schinnen is dit: 

Linda Hendrix, l.hendrix@beekdaelen.nl, 06-40901332 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sonja Troisfontaine 
Directeur Sociaal Domein   
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