
 

 

  

 

 

 

 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 47 
Reglement van Orde 
 

 

Kenmerk van de vraag : 21-04 

Datum indienen vraag : 25 januari 2021 

Naam vraagsteller : Dhr. R. van der Wal (CDA) 

Portefeuillehouder : Dhr. H. Bruining 

Ambtenaar : Dhr. J. Jager 

Datum akkoord college :  

Zaaknummer :  

 

 

Underwerp 

Steunmaatregelen zelfstandig ondernemers 

 

Op 25 januari 2021 heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over steunmaatregelen 

zelfstandig ondernemers. Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college:  

 

Ynlieding 

De coronacrisis raakt onze samenleving hard, zowel wat betreft gezondheidszorg, 

sociaalmaatschappelijk als ook economisch. Ondanks steunmaatregelen die door het Rijk (en 

lokaal) zijn getroffen zijn er groepen mensen die zwaar worden getroffen en schulden zien 

toenemen, waaronder ook zelfstandig ondernemers. Zo verwacht de vereniging voor 

schuldhulpverlening NVVK dat zo'n 65.000 zelfstandigen in Nederland in 2021 met financiële 

problemen te maken krijgen. Het CDA vindt het van belang dat we ook in deze zware tijden 

ondernemers zoveel mogelijk bijstaan, helpen met ondernemen en eventueel nieuwe 

verdienmodellen en zo nodig met schuldhulpverlening.  

 

Fragen 

1. Wat is de omvang van het beroep van zelfstandigen op de Tozo levensonderhoud en de Tozo 

bedrijfskapitaal in onze gemeente?  

2. Hoe is voor zelfstandigen in onze gemeente duidelijk dat zij bij schuldenproblematiek een 

beroep kunnen doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)? 

3. Welke aanpassingen heeft de gemeente gedaan in de werkwijze en dienstverlening aan 

ondernemers in het kader van de nieuwe (per 1 januari 2021) Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening? Heeft de gemeente een specifiek op ondernemers gerichte aanpak en 

dienstverlening?  

4. Heeft onze gemeente ondernemers met schulden goed in beeld? Is het college het met het 

CDA eens dat we mensen tijdig moeten bereiken en moeten voorkomen dat schulden onnodig 

hoog oplopen voor hulp of steun wordt geboden? Hoe borgt de gemeente dat ondernemers die 

zich uit zichzelf niet snel melden toch bereikt of geïnformeerd worden dat ze bij de gemeente 

terecht kunnen?  

5. Waaruit bestaat de aanvullende ondersteuning aan zelfstandigen in onze gemeente in het 

kader van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen vanuit het aanvullend sociaal 

pakket als onderdeel van het coronasteunpakket voor ondernemers?  

6. Is de gemeente klaar om zelfstandigen in onze gemeente nu, conform wat de landelijke 

steunmaatregelen beogen, te ondersteunen en te voorzien van advies en hulp over nieuwe 

inkomstenbronnen, coaching en ook voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt? 
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Reaksje kolleezje 

1. De Tozo is verdeeld in verschillende perioden waarvoor afwijkende toegangscriteria 

gelden. In onze gemeente kende de Tozo in 2020 de volgende aantallen verstrekkingen 

aan ondernemers: 

 

Tozo 1 (maart 2020 – 1 juni 2020)   

levensonderhoud:             386 

bedrijfskrediet:               30 

 

Tozo 2 (1 juni 2020 – 1 oktober 2020) 

verlenging levensonderhoud vanuit Tozo 1: 70 

levensonderhoud nieuwe instroom:    2 

bedrijfskrediet:       7 

 

Tozo 3 (1 oktober – 1 april 2021) 

(stand per 1 januari 2021)  

verlenging levensonderhoud vanuit Tozo 2: 49 

levensonderhoud nieuwe instroom:  17  

bedrijfskrediet:       2 

 

2. De ondernemers in onze gemeente worden via de gemeentewebsite en door middel van 

folders gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening via Bureau Zelfstandigen 

Fryslân (BZF) in Leeuwarden. Tevens is de accountmanager bedrijven van de gemeente 

goed op de hoogte van alle ondersteuningsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers 

en zal deze in voorkomende gevallen ook doorverwijzen. Overigens treedt ook BZF actief 

naar buiten met de mogelijkheden die men ten aanzien van schuldhulpverlening heeft.  

 

3. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 

januari 2021, op grond waarvan de zelfstandig ondernemers nu ook als doelgroep moeten 

worden ondersteund, is met BZF overeengekomen dat wij voor schuldhulpverlening aan 

ondernemers gebruik zullen maken van hun dienstverlening. Hierbij beoordeelt BZF in 

eerste instantie of een casus ook met de reguliere Bbz kan worden opgepakt, bijvoorbeeld 

door het herfinancieren van schulden, of door het toekennen van een uitkering voor 

levensonderhoud. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt de ondernemer voor het regelen 

of saneren van de schulden naar gespecialiseerde instanties, zoals Zuidweg & Partners of 

Bureau Benedictus doorverwezen.   

 

4. Wij zijn het met u eens dat een vroegtijdig oppakken van schuldenproblematiek 

zondermeer de voorkeur verdient. Op basis van signalen van betalingsachterstanden door 

onze partners (SWA, De Friesland Zorgverzekeraar, Water en Energieleveranciers) in het 

kader van vroegsignalering zullen wij de betreffende ondernemer doorverwijzen naar BZF. 

Echter, (schuld)hulpverlening aan ondernemers als gevolg van andere 

schuldenproblematiek kan pas ingaan, nadat de ondernemer zichzelf heeft gemeld. 

Privacy-wetgeving verhindert dat wij pro-actief bij ondernemers informatie inwinnen over 

de financiële positie van het bedrijf. Door de voortdurende verwijzing naar BZF op 

verschillende manieren (website, folders, contacten met de accountmanager bedrijven) 

proberen we om ondernemers, die hulp en ondersteuning nodig hebben bij de juiste 

loketten te krijgen.  

 

5. Vanuit de landelijke overheid zijn in het kader van het Steun- en Herstelpakket diverse 

regelingen afgekondigd, danwel verlengd. Hieronder is het totale pakket aan 

ondersteuningsmaatregelen schematisch weergegeven.  



Side : 3 

 
 
 
 

   
Voor onze gemeente, als uitvoerders (samen met BZF), spelen met name:   

- De Tozo 3 en Tozo 4 (per 1 april 2021) 

- De TONK 

- Het totale Sociaal Pakket 
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6. De taken rondom de heroriëntatie van ondernemers, een onderdeel van Tozo 3, valt onder 

het Sociaal Pakket en zijn ondergebracht bij BZF en Arbeidsmarktregio Fryslân.  

Ten behoeve van de werkzaamheden in dit kader is door BZF een plan van aanpak 

gemaakt, dat inmiddels is behandeld in het Algemeen Bestuur van de Arbeidsmarktregio. 

 

Volgens dit plan van aanpak wordt de ondernemer die zich wil heroriënteren via het 

Leerwerkloket toegeleid naar: 

- een traject gericht op het zoeken naar arbeid in loondienst,  

- een heroriëntatie op ondernemerschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten  

  van Qredits.  

- een intensief maatwerktraject door IMK, Vuurkracht, FCBV of Gripvol 

- schuldhulpverlening  

 

Wij hebben vertrouwen in deze aanpak.  

 

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong 

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 


