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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over: 
1. De herbevestiging van de mandatering aan het ROZ voor wat betreft de uitvoering van de Bbz en de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

2. Het beschikbaar stellen van de Rijksmiddelen voor de uitvoering van de Tozo aan de gemeente 

Hengelo. 

 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Het aan het Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) verstrekte mandaat voor de uitvoering van de 

Bbz en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) te herbevestigen. 

2. De Rijksmiddelen voor de uitvoering van de Tozo beschikbaar te stellen aan de gemeente Hengelo. 

3. U op de hoogte te stellen via deze raadsbrief 

 
Toelichting 
Het Coronavirus heeft een grote maatschappelijke impact. Om het virus te bestrijden zijn er noodzakelijke 
maatregelen genomen. Het virus en de genomen maatregelen hebben ook gevolgen voor zelfstandigen. 
Orders vallen weg en het is moeilijker om bepaalde bedrijfsactiviteiten uit te oefenen. Als gevolg hiervan zien 
veel zelfstandigen hun omzet afnemen. Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket banen en economie 
aangekondigd. Een van de deze maatregelen betreft een tijdelijke inkomensregeling voor zelfstandigen. 
Deze brief gaat in op de uitvoering van deze regeling. 
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (verder Tozo) is één van de regelingen van het 
noodpakket banen en economie. Op 17 maart is deze regeling door het Rijk aangekondigd. Op 27 maart zijn 
vervolgens de nadere contouren van de regeling gecommuniceerd. 
 
Het doel van de regeling is tweeledig. Het eerste doel is om te voorzien in het levensonderhoud van 
zelfstandigen op het moment dat deze als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum komt. 
Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 
euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. 
 
Het tweede doel is om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Zelfstandig 
ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor 

 



bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. De Tozo betreft een tijdelijke 
regeling voor de maanden maart, april en mei 2020. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht worden 
ingediend. 
 
De Tozo is geënt op het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (verder Bbz). In tegenstelling tot de Bbz 
kent de Tozo geen vermogenstoets en geen inkomenstoets voor partners. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat de regeling snel uitgevoerd moet kunnen worden. Het Rijk doet dan ook een appèl op ondernemers om 
alleen in het geval van daadwerkelijke noodzaak een aanvraag in te dienen. De inlichtingenplicht - zoals die 
geldt in de Participatiewet – is wel van toepassing op de Tozo. Degenen die een beroep doen op de regeling 
zijn daarmee verplicht om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed 
kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. 
 
Uitvoering 
Zoals aangegeven is de Tozo geënt op de Bbz. De Bbz laten wij uitvoeren door het Regionale Organisatie 
Zelfstandigen (verder ROZ). Het ROZ is een organisatieonderdeel van de gemeente Hengelo en werkt voor 
meerdere gemeenten. Het ROZ voert de Bbz uit voor 16 andere gemeenten binnen Twente en de 
Achterhoek. 
 
De uitvoering van de Bbz en overige specifieke regelingen voor zelfstandigen hebben wij - net als veel 
andere gemeenten in Twente en de Achterhoek - gemandateerd aan het ROZ. De Tozo is volledig geënt op 
de Bbz waardoor de uitvoering van deze regeling ook bij het ROZ ligt. 
 
Het Rijk geeft aan de kosten van de regeling en de uitvoering volledig te compenseren. Het Rijk heeft 
gemeenten gezamenlijk een voorschot gegeven van 250 miljoen euro om te starten met de uitvoering. In 
totaal heeft het Rijk 3,8 miljard euro gereserveerd voor de uitvoering van de regeling. Aan de gemeente 
Tubbergen is een voorschot toegekend van € 395.000,-- (gebaseerd op 2000 zelfstandigen, peildatum 1-1-
2018 bron CBS). Het Rijk monitort het aantal aanvragen en signalen van gemeenten en op basis daarvan 
wordt nagegaan in welke mate verdere bevoorschotting noodzakelijk is. Wij stellen deze specifieke middelen 
ter beschikking aan het ROZ als uitvoerder van de regeling. 
 
Het ROZ communiceert actief richting ondernemers over de mogelijkheden om de Tozo aan te vragen. 
Daarnaast communiceren wij ook via onze eigen kanalen over de mogelijkheden van de Tozo en de overige 
ondersteuningsmaatregelen. Wij hopen dan ook de gevolgen voor ondernemers zoveel mogelijk te kunnen 
beperken en waar mogelijk ondersteuning te bieden. 
 
Stand van zaken aantal aanvragen 
Op dit moment hebben 242 ondernemers (stand van zaken per 01-04-2020) een aanvraag bij het ROZ 
ingediend waarvan 26 ondernemers hebben aangegeven geen geld meer te hebben om boodschappen te 
doen. Voor deze 26 ondernemers zijn we met de Voedselbank overeengekomen dat deze op een snelle en 
eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van de Voedselbank. 
 
Vervolg 
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben over de uitvoering van de Tozo. Indien er 
aanleiding is om aanvullende informatie te verstrekken dan doen wij dat vanzelfsprekend.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


