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Geachte fractie van D66,

Naar aanleiding van de door
antwoorden.
1

u verstuurde email van 18 mei 2020 de

volgende

Klopt het dat er veel onduidelijkheid is, die o.a. door de wethouder uit
Veldhoven is uitgesproken.
Er is geen sprake van veel onduidelijkheid. Wat de boodschap in het krantenartiket
is, is dat het Rijk een verkeerde verwachting heeft gewekt bij de aankondiging van
deze regeling. Ondernemers zijn in de veronderstelling dat met heet weinig vragen
en weinig gegevens gemakkelijk een Tozo-uitkering verkregen kan worden, zonder
controles. Hiervan bliikt inmiddels geen sprake te zijn. De afgetopen weken heeft het
Rijk de regels omtrent de Tozo aangescherpt en heeft met de definitieve vaststetling
van de algemene maatregel van bestuur allerlei voorwaarden opgetegd. De
onduidelijkheid die nu nog heerst is hoe accountants om zullen gaan met de
rechtmatigheidscontroles achteraf. Daar zijn wisselende geluiden over.

2. Is de TOZO nu een gift of toch een lening ?
De Tozo-regeling kent 2 onderdelen. Een overbruggingsuitkering om niet (a fonds
perdu) en een bedrijfskapitaal (max 10.000 euro) als lening. Om niet wil niet zeggen
dat er geen terugvordering (bijvoorbeeld bij inkomsten) kan ptaatsvinden.

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.)
Wij hebben niet de indruk dat er onduidelijkheid heerst waardoor ondernemers zich
geremd voelen een aanvraag te doen. Wel zien we dat de aanscherping van de
regeling door het Rijk ondernemers niet in aanmerking komen en daardoor wetticht
geen aanvraag meer indienen. Tot 23 mei 2020 zijn er 306 aanvragen gedaan en is
er inmiddels ruim € 665.000 aan voorschotten verstrekt. we kunnen niet
concluderen dat er een rem is op het aantal aanvragen.
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4.

Hoe kan de ontstane onduidelijkheid bij betrokken ondernemers z.s.m.
worden weggenomen?

Er is in onze ogen geen onduidelijkheid bij de ondernemers maar bij de gemeenten over hoe
streng en strikt zij de regeling moeten uitvoeren. In eerste instantie leek een marginale toets

is

voldoende, inmiddels

een handreiking gepubticeerd waarin aangegeven wordt wat er

allemaal gecontroleerd moet worden en is ook de nadruk op het achteraf controleren getegd.
De accountants geven signalen dat zij streng zullen controleren op het controleproces door
gemeenten. Hierdoor kan de declaratie van de uitgegeven Tozo-middelen naar het Rijk onzeker

worden. Gemeenten worden gecompenseerd

in de

Tozo-uitgaven,

maar als er

onrechtmatigheden worden vastgesteld dan leidt dit tot kortingen op het Tozo-budget.

Algemene opmerking
Het gaat hier om de regeling tot 1 juni 2020. Daarna gaan weer andere regels gelden
waarbij het inkomen van een eventuele partner wel van invloed is op het recht of de hoogte
van de Tozo uitkering.

Strekking uit artikel ED is ons inziens dat er verkeerde verwachtingen geschept zijn vanuit
het Rijk dat iedere zzp-er recht had op de uitkering en er verder geen voorwaardén aan
verbonden zijn.
Als je eigen inkomsten hebt moeten die in mindering gebracht worden op de op de Tozo,
veranderingen in inkomsten moeten gemeld worden.
Waar ons inziens nu vooral ook ruis door ontstaat is dat een aantal zzp-ers die weer
inkomsten hebben, en over dezelfde periode ook rozo hebben ontvangen. Door de
verwerving van inkomsten uit de zelfstandigheid hebben ze mogelijk teveel Tozo ontvangen
Zij moeten dus mogelijk een deel van de Tozo terugbetalen.
Een Tozo uitkering is bedoeld als een overbruggingsuitkering door het tijdelijk geheel of
gedeeltelijk wegvallen van inkomsten uit zelfstandigheid. Inkomsten zijn van invloed op de
Tozo uitkering. Kan niet zo zijn dat er een dubbel inkomen ontstaail

We vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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meester,

J.W. Brenninkmeijer
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