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Geachte leden van de gemeenteraad, 

U ontvangt deze raadsinformatiebrief om zich op de hoogte te stellen van antwoorden op de financiële 
tegemoetkoming voor ZZP'ers, nl. de Bbz-regeling. 

De vragen van de PvdA:

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. 

De antwoorden van het college: 

Ad.1 Ja, het college is bekend met de Bbz-regeling (Bijstand voor Zelfstandigen) en aanpassing in 

de regels.

Ad. 2 De Bbz-regeling staat wel op de site van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) – zie de link;
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/verlenging-tijdelijke-bbz-uitkering-van-1-
januari-2022-tot-en-met-31-maart-2022

Ad. 3 Zie antwoord op vraag 2.

Ad. 4 De SDD heeft alle Tozo 5-klanten reeds per mail geïnformeerd (maandelijks sinds einde van 
de Tozo) over de mogelijkheid om de aangepaste Bbz-regeling aan te vragen per 1 oktober 
2021. Daarnaast heeft de SDD de inwoners hierover via haar social media kanalen en website 
op de hoogte gesteld. 

De SDD heeft ervoor gekozen om de eerdere Tozo-klanten, die zich niet meer gemeld hebben 
voor Tozo 5, niet per mail te benaderen. Het is mogelijk om ook deze groep te informeren per 
mail of schriftelijk, maar de verwachting is dat het overgrote deel van deze groep niet voor de 
aangepaste Bbz-regeling in aanmerking komt. 
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Ad. 5 Zie antwoord op vraag 4.

Ad. 6 Zie antwoord op vraag 4. 

Ad. 7 Over de SDD-website: 
Op 16 september 2021 heeft de SDD de berichten over einde Tozo en TONK (en het vervolg) 
geplaatst op social media. Vanaf die datum is ook op de SDD-website gecommuniceerd over 
de zogenaamde Bbz-light. De website is sindsdien steeds geüpdatet en verbeterd. De SDD is 
van mening dat de informatie op de website op dit moment een voldoende informerend 
karakter heeft. Belangrijk daarbij is ook de verwijzing (inclusief link) naar de website van RBZ, 
waar de Bbz-regeling uiteindelijk kan worden aangevraagd. Ook op de website van RBZ 
worden zelfstandigen van de Drechtsteden uitgebreid geïnformeerd over de voorwaarden voor 
de regeling.  

Er wordt gewezen op de website van de gemeente Hilversum. Een belangrijk verschil met de 
gemeente Hilversum is dat zij de aangepaste Bbz-regeling zelf uitvoeren.  

Uiteraard heeft de afdeling communicatie van de SDD korte lijnen met het team communicatie 
van de gemeente Alblasserdam. Informatie wordt 1-op-1 gedeeld. 

Over de website van Alblasserdam: 
Alblasserdam heeft voor ondernemers een aparte Corona pagina met informatie over de 
steunmaatregelen. De Bbz-regeling staat hier ook op gepubliceerd met een doorverwijzing 
naar de SDD:

https://www.alblasserdam.nl/Ondernemers/Alle_onderwerpen/
Corona_informatie_voor_ondernemers 

Via LinkedIn en de nieuwsbrief voor ondernemers worden ook alle corona updates gedeeld. 
Deze kanalen zijn bereikbaar voor een brede ondernemersdoelgroep en zowel informerend 
als ondersteunend. 

Het college hecht er veel waarde aan om alle ondernemers, dus ook de ZZP'ers te steunen in 
deze moeilijke corona tijd. Naast de portefeuillehouder Economie, Jaap Paans, zijn ook de 
twee bedrijvencontactfunctionarissen altijd bereid mee te denken met de ondernemer en een 
lobby te vormen richting de regio en Den Haag. Deze laagdrempeligheid zorgt voor een goede 
bereikbaarheid.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans
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