Vragen agendapunt 5 bijeenkomst Sociaal Domein
IB 20010. In februari 2020 zouden de drie GI’s die al ervaring hebben een overeenkomst
ondertekenen.
Vraag. Is dit inmiddels gebeurd ?
IB 20034. Werk en inkomen
1. Kan het college garanderen dat bij 400 aanmeldingen BBZ deze 400 zelfstandigen de garantie
krijgen binnen het gestelde termijn van 4 weken [IB20031] uitsluitsel krijgen of zij in aanmerking
komen voor de BBZ regeling ?
2. Wanneer het termijn van 4 weken overschreden word,hoe wordt dit dan gecommuniceerd naar
de aanvrager BBZ ?
3. En bij afwijzing aanvraag BBZ krijgt de ZZP dan ook de reden van afwijzing ?
IB 20031. Werk en inkomen geeft aan dat de aanvraag TOZO een beslissingstermijn heeft van 4
weken. Op de gemeentesite is nu te zien de beslissingstermijn 13 weken is.
1. Waarom is er geen aanvullende IB brief verstuurd met deze aanpassing ?
2. Wat is de reden dat de beslissingstermijn van 4 weken naar 13 weken is opgevoerd ?
3. Hoe gaat u de al in onzekerheid zijnde 400 aangemelde TOZO aanvragen van zzp ‘erg in
Rijswijk hierover informeren of is dit al gebeurd?
4. Verder is op de site te lezen dat de gemeente dit termijn eenmaal mag verlengen. Graag
nader toelichten over deze verlenging en het termijn daar bijbehorend?? Ook tevens hoe dit
weer gecommuniceerd gaat worden naar de 400 aanmeldingen TOZO/BBZ ?
5. Ook is op de gemeentesite te lezen dat er geen vermogen -en of partnertoets geldt. Waarom
moet de partner dan mee ondertekenen ?
6. Bij voorkeur stelt de gemeente dat de aanvragen digitaal verstuurd kunnen worden .Dat
betekent dat er ook schriftelijke aanvragen verstuurd kunnen worden .Hoe gaat de
gemeente hiermee om als het aankomt op AVG? Wetende dat er in de aanvragen ook
facturen met persoonsgegevens moeten worden aangeleverd door de zzp’ers die een TOZO
aanvraag doen .

