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Geachte raads- en burgerleden,
De gevolgen van de Coronacrisis voor onze samenleving en economie zijn enorm. Het kabinet heeft half
maart een aantal ondersteuningsmaatregelen voor ondernemingen bekend gemaakt. Deze maatregelen
gelden van 1 maart tot en met 1 juni 2020.
 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
 Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO regeling. De uitvoering van de
TOGS ligt bij de Rijksdienst ondernemend Nederland (RVO). De NOW voert het UWV uit.
In deze memo geven wij u een terugkoppeling over de eerste periode van de TOZO.
TOZO
Deze regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het biedt de zelfstandige
inkomensondersteuning zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De uitkering voor
levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de uitkering is afhankelijk
van de leefsituatie en het inkomen van de aanvrager maar is maximaal € 1.500 netto per maand. Een
belangrijke voorwaarde is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau
is gekomen.
Daarnaast kan een zelfstandige een lening voor bedrijfskapitaal krijgen om liquiditeitsproblemen op te
lossen. De hoogte van deze lening is maximaal € 10.157.
Specifieke uitkering
Het Rijk verstrekt voor de bekostiging van de TOZO een voorschot van een Specifieke uitkering.
Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ’s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. In Boekel
hebben we € 1.738.718 als voorschot ontvangen. Dit voorschot is bedoeld voor de betaling van
uitkeringen en leningen als ook de uitvoeringskosten van de TOZO.
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Uitvoering TOZO
De TOZO is voor onze gemeente door de gemeente Meierijstad uitgevoerd. Gemeente Meierijstad voert
op basis van een dienstverleningsovereenkomst de werkzaamheden van de Participatiewet uit. Omdat de
TOZO hieraan gerelateerd is was het een logische stap op deze regeling ook door deze partner uit te
laten voeren. In het begin was er veel onduidelijkheid over de wettelijke kaders van de TOZO. Gemeente
Meierijstad heeft een team van klantmanagers ingericht om de TOZO aanvragen op te pakken. Met de
Corona maatregelen die bij de start gelden was dit een grote uitdaging. In totaal hebben 21
klantmanagers aan dit dossier gewerkt. Voor de gemeente Bernheze, Boekel en Meierijstad heeft dit
team in korte periode 2.307 aanvragen verwerkt.
In onderstaande tabellen geven we een stand van zaken van de Boekelse aantallen.
Aantallen
Levensonderhoud
Aanvragen
155

Afgehandeld
155

Lening bedrijfskapitaal
Aanvragen
Afgehandeld

Toekenning
137

Toekenning

Afwijzing

Intrekking
9

Afwijzing

Intrekking

9

Buiten
behandeling

8
8
2
1
4
1
Van de binnengekomen aanvragen voor een lening is de helft weer ingetrokken. De zelfstandigen geven
aan deze lening alsnog niet nodig te hebben. De afwijzing heeft betrekking op het niet aanleveren van
gevraagde gegevens waardoor de aanvraag buiten behandeling is gesteld.
Uitgaven
Levensonderhoud
Maart 2020
€ 30.327,59

April 2020
€ 297.861,96

Lening bedrijfskapitaal
Aantal

Mei 2020
€ 112.633,02

Vergoeding
2

Uitvoeringskosten*
Aantal adviezen/besluiten

€ 20.157

Vergoeding
147

€ 147.000

* Uitvoeringskosten is aantal adviezen/besluiten x € 1.000

Ontvangsten
Voorschotten Tozo
1e beschikking
2e beschikking
€ 217.340
€ 1.043.231
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3e beschikking
€ 478.147

Totaal
€ 1.738.718

Totaal
€ 440.822,57

Terugontvangen levensonderhoud
€ 2.135,93
De uitkeringen levensonderhoud zijn als voorschot aan de zelfstandigen verstrekt. De zelfstandigen
moeten achteraf een wijzigingsformulier invullen met informatie over ontvangen inkomen over de periode
maart tot en met mei. De conclusies die uit deze wijzigingsformulieren getrokken worden:
 Veel ondernemers hebben met name in de maand mei weer inkomsten ontvangen.
 Een aantal ondernemers hebben over de 3 maanden meer inkomsten ontvangen dan vooraf
verwacht werd. Teveel ontvangen uitkering is verrekend met de uitkering van de maand mei. Als er
nog een bedrag openstaat wordt dit teruggevorderd.
 Veel ondernemers hebben de uitkering per 1 mei laten beëindigen omdat het bedrijf weer opgestart
is.

TOZO 2.0
Halverwege mei heef het Kabinet de verlengde Corona maatregelen voor ondernemers bekend gemaakt.
De TOZO is verlengd met vier maanden en loopt van 1 juni tot en met 31 september 2020.
Deze TOZO 2.0 regeling kent een aantal aanpassingen waarbij de belangrijkste is dat er rekening wordt
gehouden met het partnerinkomen. Dit betekent dat aanvragen die bij TOZO 1.0 nog toegekend werden
nu afgewezen worden als de partner voldoende inkomsten heeft. Naar verwachting komen er daardoor
veel minder zelfstandigen in aanmerking voor TOZO 2.0.
De voorlopige stand van zaken TOZO 2.0
Aantallen
Levensonderhoud
Aanvragen
Afgehandeld
10

Toekenning
5

Afwijzing
5

Intrekking
0

0

Werkgelegenheid
Uit overleggen met partners en organisaties zoals UWV en het WSP (Werkgeversservicepunt), komt
steeds meer naar voren dat we vanaf medio augustus rekening moeten houden met een toename van
het uitkeringsbestand. Veel personen hebben nu recht op een kortdurende WW-periode. De eerste lopen
in augustus af.

Vervolg
Aan het einde van de TOZO 2.0 periode informeren wij uw raad weer over de stand van zaken van de
beide TOZO regelingen en eventuele veranderingen of verlengingen van deze maatregel.
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