2e financiële afwijkingenrapportage 2020
PROGRAMMA/ TAAKVELD

Sociaal domein
Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
Wijkteams (toegang)
Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
Begeleide- en Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp

: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Betreft

: FCL 46107001 / ECL 41910 – 42600
FCL 46107011 / ECL 41910 – 42640
FCL 46107060 / ECL 41910 - 30000

Oorzaak afwijking:
Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, heeft het kabinet een aantal maatregelen
genomen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (afgekort de TOZO) is daar
één van en wordt door de gemeenten uitgevoerd. De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers,
waaronder zzp’ers die in de knel komen door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen tot
het sociaal minimum aan. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om
liquiditeitsproblemen op te vangen. De TOZO-regeling is inmiddels meerdere malen verlengd
(TOZO 1 t/m 4), waarbij de voorwaarden onderling kunnen afwijken en kent een looptijd tot
1 juli 2021.
Medio oktober 2020 heeft de gemeente Uden ± 855 aanvragen ontvangen (± 799 aanvragen levensonderhoud en ± 56 aanvragen kapitaalverstrekking). Dit aantal zal gedurende de uitvoering van de
regeling verder toenemen.
Voor het extra beroep op aanvullende bijstand en bedrijfskapitaal worden gemeenten volledig door
het Rijk gecompenseerd en gemeenten ontvangen tevens een vaste vergoeding voor uitvoeringskosten.
In de 1ste afwijkenrapportage 2020 is gemeld dat de gemeente Uden per begin mei een drietal voorschotten van in totaal € 5.058K van het Rijk heeft ontvangen. Inmiddels heeft de gemeente Uden per
medio oktober nog een tweetal voorschotten ad. € 1.897K ontvangen, welke in de nu voorliggende 2 de
afwijkingenrapportage worden gemeld. Het totaal van de voorschotten bedraagt daarmee € 6.955K.
In deze bevoorschotting is ook een vaste vergoeding voor uitvoeringskosten opgenomen (€ 450 per
aanvraag levensonderhoud en € 800 per aanvraag kapitaalverstrekking). Op basis van het aantal per
medio oktober ingediende aanvragen bedraagt deze vergoeding € 404.350 voor de totale uitvoering
van de TOZO-regeling in 2020 en 2021 en mogelijk nog een verdere uitloop.

Uiterlijk bij het opstellen van de SISA-verantwoording 2020 zal o.b.v. het werkelijk aantal aanvragen
de definitieve uitvoeringsvergoeding 2020 worden vastgesteld en het meerdere t.o.v. het hierboven
geprognotiseerde wordt alsnog aan het uitvoeringsbudget TOZO 2020 toegevoegd. Niet bestede
uitvoeringsmiddelen TOZO 2020 worden naar 2021 overgeheveld.
Op basis van de gemeentelijke verantwoording (SISA) wordt de hoogte van de rijksbijdrage TOZO 2020
definitief vastgesteld en t.z.t. (onder verrekening van de ontvangen voorschotten) door het Rijk met de
gemeente Uden afgerekend. Niet bestede voorschotten TOZO 2020 worden overgeheveld naar 2021.
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