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onderwerp
Voortgang tijdelijke ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers i.v.m. Corona Tozo-regeling)

Geachte raadsleden,

Met deze memo wil ik u informeren over de voortgang van de tijdelijke ondersteuning voor
ondernemers en zzp-ers die door de Coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt.

Op 17 maart 2020 hebben de Ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale en
Werkgelegenheid een noodpakket voor ondernemers gepresenteerd. Voor de gemeente is
hierin ook een taak weggelegd als het gaat om extra tijdelijke ondersteuning voor
gevestigde ondernemers, zzp-ers.

Wat houdt de regeling in?
Ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud ter hoogte van de bijstandsnorm en/of een lening voor
bedrijfskapitaal. Deze regeling staat bekend als: "Tijdelijke ondersteuning voor ondernemers
en zzp-ers" (Tozo)

Kenmerken van de Tozo
Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:
- De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast.
- Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomens-

ondersteu n i n g voor levensonderhoud verstrekt.
Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

- De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de
huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).

- Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal
tot maximaal € 1 0.1 57,-.
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De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt'om niet' verstrekt; de
ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in
deze tijdel'rjke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaalwordt een mogelijkheid tot uitstel
van de aflossingsverplichting opgenomen.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaalzal een lager rentepercentage
dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Formele besluiten kunnen echter pas genomen worden als de Algemene Maatregelvan
Bestuur (AMvB) Tozo is vastgesteld. Naar verwachting wordt deze regeling in de week van
20 april gepubliceerd. Tot die tijd worden de aanvragen beoordeeld en indien akkoord wordt
er een voorschot verstrekt. Pas op het moment dat de AMvB van kracht is kunnen er
beschikkingen worden vezonden.

Over hoeveel ondernemers hebben we het?
Uit info van de Kamer van Koophandel blijkt Beemster ongeveer 850 zzp-ers te hebben.
Een deelvan de zzp-eß zalgeen ondersteuning nodig hebben, omdat zijaan hetwerk
kunnen blijven. Venruacht wordt dat tussen de 25o/o en 50% een beroep zal doen op deze
regeling.

Uitvoering door Halte Werk
Zoals bekend draagt Halte Werk, gevestigd in Alkmaar, zorgt voor de uitvoering van:

. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen2004 (Bb22004); en de

. Wet inkomensvooziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ).

Halte Werk heeft aangegeven de tijdelijke maatregelte willen uitvoeren en hiervoor
voldoende capaciteit te hebben. Het systeem van Halte Werk is er ook op ingericht om de
aanvragen van de zzp-eß te verwerken. Zijvoeren deze regeling op dit moment uit voor
een vetzorgingsgebied van 475.000.

Stand van zaken
Op 24 maart jl. heeft Halte Werk een digitaal aanvraagformulier op de site geplaatst en
stromen de aanvragen binnen. lnmiddels is duidelijk dat er ook dubbele en onterechte
aanvragen tussen zitten. Verwacht wordt rond de 20%.

*stand Um 16 april

Met behulp van digitale ondersteuning (softbots; die aanvragen beoordelen) worden
aanvragen door Halte Werk vanaf 16 april 2020 versneld afgehandeld. Hiermee verwachten
zij binnen die 4 weken de aanvragen te hebben beoordeeld en betaalbaar gesteld.

Alle spoedgevallen zijn door Halte Werk direct opgepakt en verwerkt.

Financieel
De gemeenten zullen volledig worden gecompenseerd voor de uitkerings- en uitvoerings-
kosten. Door het kabinet is hiervoor € 3,8 miljard gereserveerd.
Vooruitlopend op publicatie van de AMvB is begin april een voorschot van € 250 miljoen
beschikbaar gesteld. Voor Beemster is dat een bedrag van € 237.098 en is inmiddels
ontvangen.
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Flexwerkers
lnmiddels wordt er door het Rijk ook nagedacht over een noodinkomensregeling voor
flexwerkers. We zullen de ontwikkelingen hierin nauwgezet volgen.

Hoogachtend
en wethouders

C. Heerschop
burgemeester secretaris




