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Geachte dames en heren, 

 

In de besluitvormende vergadering van de raad op 21 september 2021 komt het voorstel met 

betrekking tot de coronamaatregelen aan de orde. 

In de oordeelsvormende raadsvergadering op 1 september 2021 werd gevraagd hoe we als 

gemeente omgaan met het beëindigen van de Rijksregelingen, zoals: NOW, TVL, TONK, TOZO. 

Deze regelingen werden destijds ingevoerd om bedrijfsleven en zelfstandigen te ondersteunen 

en daarmee te voorkomen dat zij door omzet- en inkomensverlies personeel zouden moeten 

ontslaan of failliet zouden gaan. 

Het kabinet heeft besloten deze regelingen per 1 oktober 2021 te beëindigen. 

Het kabinet is van mening dat de economie weer voldoende functioneert, waardoor het 

bedrijfsleven zonder steun verder kan. 

Daarnaast meent het kabinet dat de reguliere werking van de economie en de dynamiek op de 

arbeidsmarkt weer zijn weg moet vinden. De verwachting is onder meer dat dit een gunstig 

effect zal hebben op de krapte op de arbeidsmarkt. 

De gemeente voert van de Rijksregelingen de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten) en de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) uit. De TONK is 

gebaseerd op de bijzondere bijstand, de TOZO op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 

(BBZ). De gemeente kreeg extra budget van het Rijk om deze regelingen uit te voeren. 

De verwachting van het kabinet is dat als deze regelingen per 1 oktober eindigen er geen 

nadere maatregelen van de gemeente nodig zijn om dit op te vangen. Er wordt immers van uit 

gegaan dat het herstel van economie voldoende is om als zelfstandige weer op eigen kracht te 

kunnen functioneren. 

In het raadsvoorstel is aangegeven dat de corona maatregelen per 1 juli 2021 al fors werden 

versoepeld. Hierdoor kon het reguliere leven al weer behoorlijk worden hervat. De ontwikkeling 

en verantwoording van de maatregelen en het financiële effect worden per kwartaal aan de 

raad met de gebruikelijke rapportage gepresenteerd. 

Daar waar een zelfstandige na 1 oktober 2021 financiële problemen heeft kan hij/zij een beroep 

doen op de reguliere, bestaande regelingen, zoals het Besluit Bijstand Zelfstandigen, de 

Participatiewet (bijstand) en de Bijzondere bijstand. 

 

 

Nadere informatie is onder andere te vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-

regelingen/nieuws/2021/08/30/einde-steunpakketten-voor-banen-en-economie  

 

Raadsinformatiememo 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2021/08/30/einde-steunpakketten-voor-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2021/08/30/einde-steunpakketten-voor-banen-en-economie


 

Raadsinformatie Pagina 2 van 2 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Joke Kruit 


