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BETREFT

reactie toezeggingen T21/023 microkrediet zzp-ers en
T21/076 fondswerving regioconservator.
Geachte raads- en commissieleden,
Met deze brief wordt u geïnformeerd over twee onderwerpen waarover u nadere informatie heeft
gevraagd:
• Het college heeft toegezegd te kijken naar microkredieten voor zzp-ers en wat de financiële effecten
daarvan zijn (T21/023; gevraagd in raadscommissievergadering 11 maart 2021).
• Het college heeft toegezegd de raad schriftelijk te informeren over het bedrag aan subsidies dat de
regioconservator heeft binnengehaald in 2020 (T21/076; gevraagd in raadscommissievergadering 23
juni 2021).
Microkredieten voor zzp-ers
Het college heeft in de raadscommissie van 11 maart 2021, tijdens het agendapunt storting ROM Regio
Utrecht, toegezegd te kijken naar de mogelijkheid van microkredieten in de coronatijd voor een
specifieke groep ondernemers, de zzp-ers, die niet door de ROM worden bediend (T21/023). In deze
brief leest u welke financieringsmogelijkheden worden geboden aan zzp-ers en ondernemers met
personeel.
Hilversumse ondernemers, waaronder ook zzp-ers, hebben de afgelopen periode de gemeente verzocht
om extra financiële ondersteuning. Dit werd geboden in de vorm van onder andere de tijdelijke TOZOregeling en de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Vanuit de Bbz is aan een aantal Hilversumse
zzp-ers een bedrijfskrediet verstrekt. Deze regeling Bbz krediet voorziet in een behoefte voor zzp-ers. Dit
was ook al zo voor de crisis.
De TOZO-regeling bestond uit twee onderdelen: een uitkering en een bedrijfskrediet. Het TOZObedrijfskrediet kende gunstigere voorwaarden qua rente en afbetaling dan de microkredieten die in de

markt worden aangeboden. Dit maakte het voor ondernemers mogelijk om een – in de kern gezond
bedrijf – succesvol voort te zetten. De vraag naar kredietfaciliteiten was hiermee afgedekt en er was
geen noodzaak daarbovenop specifiek aanvullende gemeentelijke kredietfaciliteiten in te richten. De
TOZO-regeling is 1 oktober jl door het Rijk beëindigd.
Naast Bbz en TOZO bestaan er commerciële aanbieders van microkredieten, zoals banken. Ook de Kamer
van Koophandel verstrekt, in nauwe samenwerking met Qredits, microkredieten en doet dit in
combinatie met aanvullende coaching voor (startende) ondernemers. Hierdoor wordt de overlevingskans
van de onderneming groter.
Voor het aanvragen van een microkrediet konden zzp-ers zich kosteloos laten adviseren door “MKB
Doorgaan”. Per 1 oktober 2021 is hiervoor het Loket Zelfstandigen met Geldzorgen voor in de plaats
gekomen. Daarnaast blijft het bedrijfskrediet vanuit de Bbz beschikbaar voor ondernemers in zwaar
weer. Indien nodig, wordt er maatwerk toegepast bij kredietverstrekking voor zzp-ers en andere
ondernemers in zwaar weer.
Het huidige aanbod van kredietverstrekkingen voorziet ruimschoots in de behoefte. Er is geen aanleiding
om een aanvullend fonds voor zzp-ers in Hilversum op te richten.
Inkomende subsidie regioconservator
Het college heeft in de raadscommisievergadering van 23 juni 2021, tijdens agendapunt 5. Jaarstukken
2020 en begroting 2022 Regio Gooi & Vecht, toegezegd om de raad schriftelijk te informeren over het
bedrag aan subsidies dat de regioconservator heeft binnengehaald in 2020 (T21/076).
In 2020 heeft de fondsenwerving door de regioconservator in totaal een bedrag van € 229.500
opgeleverd (steun van particuliere fondsen en stichtingen), ten behoeve van diverse musea in de regio.
Dit bedrag is direct herleidbaar naar de regioconservator, die penvoerder van deze aanvragen was.
Daarnaast heeft de regioconservator bij veel musea meegelezen met hun aanvragen of hen
geattendeerd op regelingen. De afgeleide opbrengsten daarvan zijn niet bekend.
Voor 2021 is ongeveer hetzelfde bedrag (€ 230.000) door de regioconservator als penvoerder geworven
voor andere projecten/musea.
Met deze brief beschouwen we de toezeggingen als afgedaan.
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