
Schriftelijke vragen 

(inwinnen van informatie)

Artikel 35 Reglement van Orde

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij 
de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen 
aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van  
de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn 
binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording  
niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de 
vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording zal 
plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de leden van de 
raad toegezonden.

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge 
beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen 
nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad 
anders beslist.

Vergadering: N.v.t.

Onderwerp: Financiële tegemoetkoming kleine zelfstandige in lockdown 

Datum indiening: 04-01-2022 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden.

Inleiding
Op 18 december 2021 werd tijdens de persconferentie van de toen demissionair minister president 
de heer Rutte en minister de Jonge een nieuwe lockdown afgekondigd. Hierdoor kwam het werk 
en inkomen voor veel bedrijven, ondernemers en ZZPers tot stilstand. 

Waren er tijdens de lockdowns hiervoor verschillende compensatie regelingen, zijn de regelingen 
nu duidelijk minder. Zo is er voor de ZZPer geen “Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers” (Tozo) regeling meer, deze is per 1 oktober 2021 geëindigd. 

Omdat wij van deze ondernemers grote offers vragen stellen wij ons op het standpunt dat deze 
groep met respect behandeld dient te worden en van goede informatie moet worden voorzien. 
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Vragen:     

1. Door het verdwijnen van de Tozo regeling heeft het kabinet bepaald dat de Bijstand voor 
Zelfstandigen (Bbz) op een eenvoudige wijze bereikbaar moet zijn voor hen die getroffen 
worden door de lockdown. Is u bekend met deze regeling en aanpassing in de regels

             https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/tozo. 

2. Waarom staat er op de site van de SDD geen informatie over deze mogelijkheid?

3. Is de portefeuillehouder bereid dit alsnog met spoed te verzorgen?

4. Is de portefeuillehouder bereid om alle voormalige Tozo 1, 2, 3, 4 en 5  gebruikers met 
spoed schriftelijk of per mail te informeren over deze mogelijkheid? 

5. Zo nee, waarom niet.

6. Zo ja, op wat voor termijn is dit gerealiseerd.

7. Ben u bereid de site een meer informerend karakter te geven waarbij bereikbaarheid van 
de dienst voor deze service voorop staat. 

Als voorbeeld voor een gedegen informatie over dit onderwerp verwijs ik u naar de site van de 
gemeente Hilversum. 

Gevraagd wordt de vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden.  Een en 
ander in verband met het spoedeisende karakter. 

Ondertekening en naam:

Wim van Krimpen
PvdA 
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