
 

 
       
 
 
      College van B & W, gemeente Haaksbergen  
      t.a.v.  Mw. M. ten Bos,     
      Beleidsmedewerker   
      p/a  Postbus 102  
      7480 AC Haaksbergen. 
 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   9 december 2021  
Onderwerp:  Advies Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo Haaksbergen (9.59)  
 
 
Geacht College, 
Geachte mevrouw Ten Bos, 
 
 
Aanleiding 
Op 29 november werd de Participatieraad Haaksbergen via de mail gevraagd te adviseren over de 
Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo Haaksbergen (9.59), dat op 23 november 
door het college was vastgesteld.  
 
Ter bestudering ontvingen wij de volgende documenten:  

 Advies / Besluit college, datum vergadering 24 november 2021; 
 Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo  Haaksbergen (9.59). 

 
Bestudering  / bespreking 
Het Advies / Besluit van het college maakt duidelijk dat deze Beleidsregels deel uitmaken van het 
brede beleid met betrekking tot de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). 
Er wordt ons geen advies over de uitvoering in de vorm van afspraken over tariefstelling, afreke-
ningen, mandatering of budgetten. 
 
Het is duidelijk dat deze Beleidsregels een aanvulling zijn op de beleidsregels Terug- en invordering 
Participatiewet.  
 
Voor een goed begrip over het ontstaan van consensus over inhoud en omvang van deze 
Beleidsregels blijkt  de rol van Stimulanz van groot belang. Deze organisatie legde in samenwerking 
tussen gemeenten, Divosa, VNG en het ministerie SZW  de basis neer in de vorm van modelbeleids-
regels. Hierdoor ontstaat in ieder geval uniform beleid en draagvlak.   
 
Bestudering van de Beleidsregels maakte ons vervolgens duidelijk dat de uitvoering niet alleen op 
een uniform, zakelijke manier wordt voorgesteld. Er blijken ons inziens namelijk voldoende 
mogelijkheden om rekening te houden met individuele omstandigheden van “de zelfstandige”. 
Omschrijvingen als bijvoorbeeld  “….zelf een betalingsregeling voorstellen”, “de minnelijke weg” en 
“draagkrachtonderzoek”spreken ons aan.  
 



 

Advies1 
Op grond van het  bovenstaande menen wij positief te kunnen adviseren de voorgestelde 
Beleidsregels te gaan invoeren. Vooral omdat het gaat om breed gedragen uniforme beleidsregels 
met aandacht voor de individuele situatie en beleidsruimte voor de gemeente(n) zelf.   
 
Uiteraard hopen wij vooral dat de rechthebbenden deze Beleidsregels als rechtvaardig ervaren en 
dat zij zich uiteindelijk (hopelijk voldoende?) gesteund voelen met deze tijdelijke overbruggings-
regeling.  
 
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot verdere toelichting en bespreking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Participatieraad Haaksbergen 
Leendert van Herk, voorzitter.  
 
 
 
 

 
1 Tekstueel 2 opmerkingen: In Art. 5,3 ontbreekt “stand” in “niet tot (?) komt,..” en in Art 10,2.a ontbreekt de 
aanduiding bij “…in lid (?) van dit artikel”. 


