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Aanleiding/ overwegingen 
 

Geacht college, 

 
De CDA fractie wil uw college op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeen-

teraad vragen stellen over de coronacrisis en de stand van zaken ten aanzien van ZZP-ers, kleine zelf-

standigen en andere bedrijven in de gemeente Renkum. 

Door de coronacrisis hebben veel zzp-ers en kleine zelfstandigen alsmede ook grotere bedrijven het 

moeilijk. Diverse ZZP-ers en ondernemers hebben gebruik kunnen maken van de diverse regelingen 

die er zijn zoals TOZO, NOW, TVL etc. Per 1 oktober zullen de meeste regelingen voor zover bekend 

stoppen. De schuldhulpkoepel NVVK maakt zich zorgen over de periode na 1 oktober a.s. Veel on-

dernemers en zzp-ers zullen dan nog onvoldoende omzet hebben om weer zelfstandig verder te 

kunnen. 

Het CDA heeft de volgende vragen: 

 

Vragen1 
 

Vraag 1 Zijn alle zzp-ers die via de gemeente hulp hebben gevraagd in beeld? 
  

Antwoord Alle zzp-ers die een aanvraag voor de TOZO hebben ingediend zijn in beeld. In totaal heeft de ge-

meente 595 besluiten genomen op aanvragen TOZO1 en TOZO2 en 35 besluiten op aanvragen voor 

bedrijfskredieten. Er zijn geen achterstanden.  

 

Vraag 2 Is er blijvend contact met deze zzp-ers over hoe zij hun toekomst zien? 
  

Antwoord Als gemeente hebben wij incidenteel gesprekken met ZZP-ers. Vaak verwijzen wij hen door naar 

                                                
1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de vragen zijn 

ingediend bij de griffie. 
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partijen die hen inhoudelijk kunnen adviseren als SamenZP, RVO en RenkumOnderneemt. Dat is 

ook zo met deze partijen afgesproken. Daarnaast is onze accountmanager Bedrijven een eerste 

aanspreekpunt voor bedrijven.   

 

Vraag 3 Is de gemeente in staat om zzp-ers te ondersteunen die het niet gaan redden met bijvoorbeeld een 

schuldhulpverleningstraject of begeleiding naar een vaste baan? 
  

Antwoord ZZP-ers die in de schulden komen of hun activiteiten (tijdelijk) moeten staken kunnen hierbij onder-

steuning krijgen van de gemeente. Team Werk en Inkomen is goed in staat deze ondersteuning te 

bieden.  

Daarnaast worden ze ondersteund door de bij vraag 2 genoemde organisaties en bestond de moge-

lijkheid om via het Economisch Platform een gratis coachingstraject aan te gaan.  

 

Vraag 4 Kunnen ondernemers die geen zzp-er zijn ook ondersteuning of advies krijgen van de gemeente bij 

dreigend ontslag van personeel of misschien wel faillissement? 
  

Antwoord Ondernemers die vragen hebben over personeel, kunnen advies krijgen van het Werkgeversservice-

punt FoodValley en het UWV. 

Daarnaast geldt voor ondernemers die geen ZZP-er zijn dezelfde ondersteuningsmogelijkheden als 

genoemd onder vraag 2 en vraag 3.  

 

Vraag 5 Is de gemeente er klaar voor om, bij ontslagen, mensen die in de WW terecht komen zo spoedig 

mogelijk naar nieuw werk toe te helpen of te helpen met een omscholingstraject? 
  

Antwoord Team Werk en Inkomen is vooralsnog voldoende toegerust om deze taak op te pakken. De instroom 

in de bijstand is tot op heden beperkt. Er is nog voldoende werkgelegenheid om inwoners met een 

recent arbeidsverleden te begeleiden naar werk. In de arbeidsmarktregio werken we samen om de 

matching beter te faciliteren en waar nodig de scholing te organiseren.  

 

 

Wij zien uw antwoorden op de door ons gestelde vragen met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens CDA Renkum 

 

Marcel Bekkers 


