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Het college besluit de schriftelijke vragen van D66 over toegang van ondernemers tot BBZ als gevolg
van het coronavirus te beantwoorden conform conceptbrief.
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Ingekomen Griffie 13 maart 2020
2020-V0004
Zutphen, 13 maart 2020

Schriftelijke vragen D66 over snelle toegang van zzpers tot het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen als gevolg van het coronavirus.

Geacht College,

Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen raken ons allemaal. Onze
volksgezondheid staat uiteraard voorop. Daarnaast is het ook van belang dat we voor alle inwoners
en bedrijven in onze gemeente de economische schade zo beperkt mogelijk weten te houden. Een
aanzienlijk deel van de economische schade komt ook neer bij zelfstandigen zonder personeel.
Economische schade beperken
Om de schade te beperken heeft het kabinet in een brief 12 maart uiteengezet welke maatregelen
genomen gaan worden of reeds in werking zijn om de economische schade van het coronavirus te
beperken. Voor zelfstandigen wordt daarbij naast uitstel van belastingafdracht verwezen naar de
mogelijkheid die gemeenten hebben om hun inkomen of bedrijfskapitaal tijdelijk aan te vullen via
het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz). Dit kan een belangrijke manier zijn om ervoor te
zorgen dat zelfstandigen deze situatie goed doorkomen.
Tijdrovend proces
Een uitkering aanvragen via het bbz is echter een tijdrovend proces. De gemeente heeft een aantal
weken de tijd om te reageren op een aanvraag en daarna kan de gemeente de periode waar nodig
met nog eens met een aantal weken verlengen. Dat duurt in de praktijk veelal te lang om adequaat
hulp te kunnen bieden aan noodlijdende zelfstandigen. Wij willen dan ook pleiten voor prioriteit
voor deze groep en een snellere doorlooptijd van de bbz-procedure.
De fractie van D66 heeft de volgende vragen aan het College:
1. Bent u bekend met de kabinetsbrief van 12 maart aangaande de economische maatregelen
met betrekking tot het coronavirus, waarbij voor zelfstandigen verwezen wordt naar het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen?
2. Klopt het dat ook als een zzp’er eigen vermogen heeft (binnen of buiten het bedrijf) de bbz
uitkering als lening kan worden verstrekt?
3. Bent u het met de fractie van D66 eens dat de volksgezondheid in deze situatie voorop
staat, maar dat overheden op alle niveaus ook oog moeten hebben voor het zo veel
mogelijk beperken van de economische schade als gevolg van het coronavirus?
4. Hoe lang duurt het nu gemiddeld voordat een bbz uitkering wordt toegekend nadat de
aanvraag is ingediend?
5. Op welke manier zou de aanvraagperiode die nu 13 weken kan bedragen worden verkort?
6. Bent u bereid om te kijken naar de mogelijkheden om extra capaciteit vrij te maken om het
verwerken van bbz aanvragen te versnellen?
7. Op welke manier worden zzp’ers voorgelicht over deze regeling?
8. Welke andere maatregelen gaat de gemeente nemen om de economische schade voor onze
inwoners en bedrijven zo veel mogelijk te beperken?

D66 Zutphen-Warnsveld
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Geachte mevrouw ten Holder,
In uw brief van 13 maart 2020 heeft u ons namens de fractie van D66 een aantal vragen gesteld over het hierboven
vermelde onderwerp. Hiermee beantwoorden wij uw vragen op grond van artikel 3:35 van het Reglement van orde
van de gemeenteraad.
Antwoorden op uw vragen
Wij herhalen eerst uw vraag hieronder. Daarna volgt ons antwoord op uw vraag.

1.

Bent u bekend met de kabinetsbrief van 12 maart aangaande de economische maatregelen met betrekking tot
het coronavirus, waarbij voor zelfstandigen verwezen wordt naar het Besluit bijstandverlening zelfstandigen?

Ja, daar zijn wij bekend mee.
Met het (uitgebreide) antwoord op vraag 1 verwachten we dat we grotendeels alle vragen hebben beantwoord, waar
dat niet het geval is wordt aanvullend bij de vraag geantwoord.
Op 18 maart presenteerde minister Koolmees extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp-ers.
De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de
borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke
regeling moet nog nader uitgewerkt worden. Dat is de stand van zaken op 19 maart 2020. Wij anticiperen op de
uitwerking door, op basis van de huidige kennis van zaken, het aanvraagproces al vast zo volledig mogelijk in te
richten.
Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:
 De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van
aanvragen mogelijk is.
 Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor
levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt:
van deze mogelijkheid gaan wij gebruik maken. Wij werken er aan dat de aanvraagprocedure niet alleen
binnen de termijn van 4 weken, maar ook vlot, efficiënt en vooral in de geest van de tijdelijke
ondersteuning verloopt; hierbij staat het belang van de door de COVID-19-uitbraak getroffen ondernemer
voorop, waarbij het doel is dat hij of zij zoveel en zo vaak als mogelijk is, de onderneming voort kan
zetten.
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2.

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
€ 10.157,-.
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 tijdelijke regeling geen sprake van een
vermogens- of partnertoets.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de
aflossingsverplichting opgenomen.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage dan thans in het
Bbz geldt gehanteerd.

Klopt het dat ook als een zzp’er eigen vermogen heeft (binnen of buiten het bedrijf) de bbz uitkering als lening
kan worden verstrekt?

Zie het antwoord op vraag 1.
3.

Bent u het met de fractie van D66 eens dat de volksgezondheid in deze situatie voorop staat, maar dat
overheden op alle niveaus ook oog moeten hebben voor het zo veel mogelijk beperken van de economische
schade als gevolg van het coronavirus?

Ja, dat zijn wij met uw fractie eens.
4.

Hoe lang duurt het nu gemiddeld voordat een bbz uitkering wordt toegekend nadat de aanvraag is ingediend?

Zie het antwoord op vraag 1.
5.

Op welke manier zou de aanvraagperiode die nu 13 weken kan bedragen worden verkort?

Zie het antwoord op vraag 1.
6. Bent u bereid om te kijken naar de mogelijkheden om extra capaciteit vrij te maken om het verwerken van Bbz
aanvragen te versnellen?
Er is, vanuit het “Crisisteam” een werkgroep aangesteld die deze vraag behandelt. Op dit moment is nog niet te
zeggen of extra capaciteit (extern in te huren) noodzakelijk is, of dat we met interne maatregelen de extra
uitvoeringslast aan kunnen. Op 17 maart jl. zijn direct contacten gelegd met een externe partij, die aangeeft binnen
een redelijke termijn eventuele, noodzakelijke expertise te kunnen leveren. Ook is het relevant u te melden, dat het
Kabinet gemeenten in het vooruitzicht heeft gesteld dat zowel de extra gemeentelijke uitkeringslasten als extra
gemeentelijke uitvoeringskosten als gevolg van de Covid-19-uitbraak worden vergoed.
7. Op welke manier worden zzp’ers voorgelicht over deze regeling?
De gemeente communiceert primair via de gemeentelijke website en tevens via diverse social media.
Er is daarnaast een team van medewerkers aangesteld dat in staat is om vragen die het klantcontactcentrum niet kan
afdoen, te beantwoorden. Dit team kan de zelfstandige die vragen heeft in contact brengen met het team waarbinnen
de regelingen zelfstandigen worden uitgevoerd; zorgvuldigheid vinden wij hierbij van groot belang.
8. Welke andere maatregelen gaat de gemeente nemen om de economische schade voor onze inwoners en bedrijven
zo veel mogelijk te beperken?
Het kabinet heeft verschillende maatregelen getroffen om ondernemers die in de problemen komen te ondersteunen.
Wij volgen als gemeente Zutphen de landelijke maatregelen. Wij zorgen dat we toegankelijk en bereikbaar zijn voor
onze ondernemers en kunnen hen doorverwijzen naar de juiste instanties. Tevens zorgen wij voor de meest actuele
informatie op onze website.
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Bij ondernemers die panden huren van de gemeente schorten wij de huurbetaling op. Verder kijken wij naar andere
mogelijkheden zoals het opschorten van de inning van legeskosten.
We hebben onze gemeentelijke belastingen uitbesteed aan Tribuut. Tribuut volgt het beleid van de rijksoverheid.
Dat houdt in dat ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor de komende 3 maanden. In
navolging van de belastingdienst zullen zij ook de rente verlagen van 4% naar 0,01 % met ingang van 23 maart
2020.
Tot slot
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben. Graag geven wij u een nadere
toelichting, als dat niet zo is.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zutphen,
de burgemeester,

de secretaris,
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