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Schriftelijke vragen CDA Woerden  
Gevolgen definitieve stop coronasteun aan ondernemers door kabinet 
 
Het kabinet stopt definitief met de coronasteun aan ondernemers. Vanaf 1 oktober gaat de stekker uit de generieke 
steunpakketten. Als CDA Woerden hebben wij met enige zorg van deze berichtgeving kennisgenomen. Corona is zeker 
nog geen verleden tijd en het valt nog te bezien in hoeverre het kabinet eind september het huidige maatregelenpakket 
met o.a. de 1,5 meter regel los kan laten. Wij sluiten aan bij de woorden van een journalist: 'Dit gaat pijn doen'. Dat geldt 
ook voor ondernemers in de gemeente Woerden. Mogelijk gaat dit ook leiden tot faillissementen en alle gevolgen nadien. 
 
Het CDA Woerden heeft daarom de volgende vragen:  
   

1. Op welke manier is de gemeente van dit besluit op de hoogte gesteld door de Rijksoverheid?  

 
Ferm Werk ontvangt nieuwsbrieven van het Ministerie waarin wijzigingen worden meegedeeld en gewezen wordt op de 
verschenen kamerbrief over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021. Deze berichten worden ook 
via brancheverenigingen als VNG en Divosa en via het platform voor Bbz consulenten (PPO) gedeeld.  
 
   

2. Is het college voorbereid op dit besluit van het kabinet? Zo ja, welke acties kunnen wij dan van uw kant 
verwachten? En in hoeverre zijn of worden de Woerdense ondernemers hier dan bij betrokken? 

 
Ferm Werk  
Vanuit Ferm Werk zijn we op verschillende manieren ons hierop aan het voorbereiden, mede ook ingegeven door de 
eerste berichten dat na de TOZO 5 een aangepaste Bbz regeling (waarschijnlijk Artikel 19 Bbz2004) als ‘vangnet’ ingezet 
zal worden. Dit doen we door:  

  Inventariseren in hoeverre er behoefte is voor ondersteuning bij schulden, hulp bij het zoeken naar een baan in 
loondienst, het stoppen met een bedrijf en/of omscholing. 

  Inrichten van een digitaal loket voor het kunnen aanvragen van de Bbz regeling. 



  Ondernemers die de reguliere bijstand (Participatiewet uitkering) aanvragen, zo snel mogelijk helpen om weer 
aan het werk te komen of een nieuwe onderneming te starten. 

 
Ferm Werk heeft alleen contact met Woerdense ondernemers die aanspraak hebben gemaakt op de TOZO en/of TONK 
regeling. Er is geen actief contact vanuit Ferm Werk met andere Woerdense ondernemers die geen gebruik hebben 
gemaakt van de TOZO en/of TONK regeling.  
De ondernemers worden geïnformeerd over de mogelijke opvolgende regeling van de TOZO en het aanbod van 
ondersteunende diensten. Ook wordt aan de ondernemers gevraagd of zij nog andere hulp of dienstverlening nodig 
hebben.     
 
Economische Zaken i.o.m. Ondernemend Woerden  
Er is een aanpassing van de ondernemerswebsite gemaakt waar aandacht besteed wordt aan “Geld & 
Ondernemen": https://www.woerden.nl/ondernemers/geld-en-ondernemen. Hier kunnen ondernemers informatie vinden 
over inkomensaanvulling, de Bbz maar ook over subsidies en bedrijfsinvesteringen. Op deze pagina komt de informatie 
samen van de middelen en partners/ netwerken waarmee de gemeente haar ondernemers kan ondersteunen om 
financieel gezond te worden of te blijven.  
Op 17 september jl. is een brief verstuurd naar de overkoepelende ondernemersvereniging Ondernemend Woerden om 
de ondernemers op de hoogte te brengen van het stoppen van de steunpakketten en van de voorzieningen die er zijn op 
gemeenteniveau. Daarin is een oproep gedaan om met elkaar in gesprek te gaan over financieel zwaar weer.  
 
Horeca overleg  
Wethouder George Becht heeft regelmatig overleg met de horeca vertegenwoordigers in de gemeente. Hier is gesproken 
over wat de branche momenteel nodig heeft. De personeelstekorten zijn groot en er zijn gesprekken gaande tussen 
George Becht, Ondernemend Woerden en de UWV om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking. Deze 
samenwerking is in belang van het bedrijfsleven in algemene zin, niet uitsluitend voor de horeca. Ook is met het UWV 
gesproken over hun inzet van re-integratiebudgetten om mensen snel om te scholen van werk naar werk.  
 
   

3. Kan het college inzicht geven in hoeveel ondernemers te maken krijgen met de gevolgen van het stoppen van de 
steunmaatregelen?  

 
Bij de eerste inventarisatie van de behoefte aan hulp na de beëindiging van de TOZO 5 regeling, heeft 60% van de 
respondenten aangegeven geen hulp nodig te hebben. Van de resterende 40% heeft de meerderheid aangegeven een 
scholingswens te hebben en niet zozeer hulp na de beëindiging van de TOZO regeling.  
Het is erg lastig om concrete aantallen te noemen van ondernemers die last zullen hebben van de gevolgen. Als we 
uitgaan van de uitkomst van de inventarisatie, dan schatten wij dat 5% - 20% van het totaal aantal TOZO 5 aanvragen te 
maken krijgt met de gevolgen van het stoppen van de steunmaatregelen. Dit komt voor Woerden neer op ongeveer 4 tot 
15 ondernemers.  
 
   

4. Kan het college inzicht geven hoeveel ondernemers door het stoppen van de steunmaatregelen mogelijk in de 
problemen komen omdat de omzet nog niet op het oorspronkelijke niveau is?  

 
Voor deze vraag verwijzen wij naar het antwoord op vraag 3. Met als aanvulling dat wij bij de inventarisatie van eventuele 
hulpvragen, maar ook bij het aanvragen van TOZO regeling, niet de informatie opvragen over het bereiken van de omzet 
op het oorspronkelijke niveau. In algemene zin en ook op basis van de informatie van de ondernemers, kunnen we stellen 
dat voor de meeste  ondernemers die gebruik maken van de TOZO 5 regeling de omzet nog steeds niet op het oude 
niveau is. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook na 1 oktober 2021 niet het geval zijn.  
 
Als we uitgaan van het mogelijk totaal TOZO 5 aanvragen, dan zullen mogelijk 60-70 ondernemers nog niet op het 
oorspronkelijk omzetniveau komen. Over het algemeen stijgt het omzetniveau weer  door de aantrekkende economie. 
Deze groep ondernemers heeft dus als aandachtspunt omzetstijging maar valt niet in de categorie zorgen door stoppen 
steunmaatregelen zoals de 4 tot 15 ondernemingen genoemd bij vraag 3.      
 
   

5. Is er ook na een (eventuele) generieke stop door het kabinet een rol weggelegd voor Ferm Werk? Wat zijn de 
mogelijkheden op basis van het reguliere voorzieningenpakket van de gemeente?  

https://www.woerden.nl/ondernemers/geld-en-ondernemen


 
Het ministerie heeft aangekondigd dat ondernemers die na 1 oktober 2021 nog ondersteuning nodig hebben een beroep 
kunnen doen op de Bbz regeling. Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering 
van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat er geen vermogenstoets plaats vindt, dat 
ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat het 
inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) wordt vastgesteld. Vanaf 1 
januari 2022 voeren gemeenten de Bbz weer zonder wijzigingen uit.  
De Bbz regeling wordt regulier door Ferm Werk uitgevoerd en zal ook bij de aangepaste vorm door Ferm Werk uitgevoerd 
worden. Voor ondernemers met schulden en/of achterstanden in de administratie zal er niets veranderen, omdat het 
reguliere hulpaanbod door zal gaan.     
 
De overgang van TOZO 5 naar BBZ regeling is maatwerk. De TOZO 5 aanvragers die een uitkering nodig (blijven) 
hebben worden actief begeleid naar de BBZ. Eenmaal in de BBZ wordt gekeken naar het bedrijfsplan en of daar 
aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. Ook de vraag of het bedrijf levensvatbaar is wordt hier onderzocht. Als het 
bedrijf niet levensvatbaar blijkt dan wordt gekeken naar werk in loondienst of het mobiliteitsteam. Is het bedrijf wel 
levensvatbaar dan wordt gekeken hoe de ondernemers hier verder in begeleid kunnen worden.  
 
 
 
Eerder al heeft het CDA Woerden aangedrongen om samen met Ferm Werk, het UWV, de TechnoHUB en ondernemers 
te kijken naar mogelijkheden om mensen in de gemeente Woerden die werkloos raken snel van werk naar werk te 
begeleiden. Ook omdat er veel krapte is op de arbeidsmarkt, kan omscholing daar vaak bij helpen.  
 
   

6. Kunt u ons informeren over de stand van zaken van deze gesprekken en de inmiddels bereikte mijlpalen en 
resultaten? 

 
Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld om in elke arbeidsmarktregio een mobiliteitsteam op te richten. Al voor de 
TOZO 5 regeling is de samenwerking met het Mobiliteitsteam Utrecht Midden geconcretiseerd. Dit houdt in dat wij 
werkafspraken hebben gemaakt over het aanmelden en monitoren van de aangemelde ondernemers.:  
 
Vanuit Ferm Werk gemeenten zijn er nog tot nu toe 9 ondernemers verwezen naar het Mobiliteitsteam. Daarvan zijn 4 
ondernemers woonachtig in Woerden.  
Wij zijn nog steeds de hulpvragen van de ondernemers aan het inventariseren. De verwachting is dat de komende 
periode nog een aantal doorverwijzingen zullen zijn naar het Mobiliteitsteam.   
Van de 4 ondernemers uit Woerden heeft 1 al een opleiding toegekend gekregen en de andere 3 zijn nog in actieve 
begeleiding voor oriëntatie op werk en/of opleiding.  
TechnoHUB  
Eind 2020 is er een subsidie toegekend aan de TechnoHUB voor het ontwikkelen van een traject van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar werk in samenwerking met onder andere partners als UWV, Ferm Werk De 
Techniekschool.  
Dit traject kent onderstaande 5 fasen:  
 
Fase 1: verkenning bundeling inzet diverse actoren en herkomst potentiële deelnemers  
Fase 2: voorbereiding op uitvoering aan de hand van het te ontwikkelen basismodel en intake van kandidaten   
Fase 3: feitelijke uitvoering van het traject  
Fase 4: begeleiden van doorstromers naar de entreeopleidingen MBO  
Fase 5: evaluatie en vertaling naar een vervolgtraject  
 
Fase 1 en fase 2 (waar subsidie voor is verleend) zijn doorlopen en voor de zomer is het eindrapport opgeleverd (zie 
Startdocument Zij-instroom).  
 
Fase 3 heeft enige vertraging opgelopen door de opgelegde beperkingen rondom de corona. De gesprekken zijn weer 
opgestart en op 30 september doet de TechnoHUB mee aan de Roadshow van het sociaal domein. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de volgende stap om alle betrokken partijen en haar medewerkers te activeren en kennis te laten 
maken met de TechnoHUB. Tijdens de roadshow kunnen de deelnemers de mogelijkheden in de verschillende 
technische sectoren verkennen voor hun cliënten. De benodigde activatie van betrokkenen en begeleidende partijen geeft 
weer mogelijkheden om vervolgstappen te maken voor deze cliënten zelf. Naast de medewerkers van Ferm Werk en 
UWV is het concept van deze Roadshow gedeeld met andere partijen zoals buurtwerk en jongeren begeleidingspartijen. 
Wanneer deze partijen kennismaken met de TechnoHUB en de vele mogelijkheden in de technische arbeidsmarkt zullen 
zij hun cliënten hier eerder op attenderen en gerichter adviseren.   
 



 
  
 
   
 
Bijlagen 
Schriftelijke vragen CDA Woerden Z/21/025830 
  



 
  

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

Gevolgen definitieve stop coronasteun aan ondernemers door kabinet 

Het kabinet stopt definitief met de coronasteun aan ondernemers. Vanaf 1 oktober gaat de 
stekker uit de generieke steunpakketten. Als CDA Woerden hebben wij met enige zorg van 
deze berichtgeving kennisgenomen. Corona is zeker nog geen verleden tijd en het valt nog 
te bezien in hoeverre het kabinet eind september het huidige maatregelenpakket met o.a. 
de 1,5 meter regel los kan laten. Wij sluiten aan bij de woorden van een journalist: 'Dit 
gaat pijn doen'. Dat geldt ook voor ondernemers in de gemeente Woerden. Mogelijk gaat 
dit ook leiden tot faillissementen en alle gevolgen nadien.  
 
Als CDA Woerden hebben wij daarom de volgende vragen: 
 
1. Op welke manier is de gemeente van dit besluit op de hoogte gesteld door de 

Rijksoverheid? 
2. Is het college voorbereid op dit besluit van het kabinet? Zo ja, welke acties kunnen wij 

dan van uw kant verwachten? En in hoeverre zijn of worden de Woerdense 
ondernemers hier dan bij betrokken? 

3. Kan het college inzicht geven in hoeveel ondernemers te maken krijgen met de 
gevolgen van het stoppen van de steunmaatregelen?  

4. Kan het college inzicht geven hoeveel ondernemers door het stoppen van de 
steunmaatregelen mogelijk in de problemen komen omdat de omzet nog niet op het 
oorspronkelijke niveau is? 

5. Is er ook na een (eventuele) generieke stop door het kabinet een rol weggelegd voor 
Ferm Werk? Wat zijn de mogelijkheden op basis van het reguliere voorzieningenpakket 
van de gemeente? 

 
Eerder al heeft het CDA Woerden aangedrongen om samen met Ferm Werk, het UWV, de 
TechnoHUB en ondernemers te kijken naar mogelijkheden om mensen in de gemeente 
Woerden die werkloos raken snel van werk naar werk te begeleiden. Ook omdat er veel 
krapte is op de arbeidsmarkt, kan omscholing daar vaak bij helpen. 
 
6. Kunt u ons informeren over de stand van zaken van deze gesprekken en de inmiddels 

bereikte mijlpalen en resultaten?  
 
In afwachting van de antwoorden. 
 
Namens het CDA Woerden,  
Rumo van Aalst, raadslid  
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