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Ik wil graag wat vragen stellen aan het college over de benutting van de verschillende 
coronasteun maatregelen.

- Hoeveel ondernemers in Leiderdorp maken gebruik van de verschillende 
coronahulp-regelingen?

De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal regelingen waar ondernemers in 
Leiderdorp gebruik van kunnen maken. Het betreft de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) en de ondersteuning van ondernemers bij de heroriëntatie op hun bedrijf via de 
regionale Ondernemersdesk. 

Tozo
De Tozo startte op 30 maart 2020, in eerste instantie voor de duur van twee maanden. 
De afgelopen periode is de regeling een aantal keer verlengd, de laatste keer per 1 april 
2021: Tozo-4. Zelfstandig ondernemers kunnen op grond van de Tozo onder 
voorwaarden aanspraak maken op een bijdrage voor de kosten van levensonderhoud op  
het niveau van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast kunnen zij, bij 
voldoende levensvatbaarheid van hun onderneming, een aanvraag indienen voor 
toekenning van een bedrijfskrediet. 

In onderstaande tabel vindt u de aantallen unieke gebruikers per fase. Deze cijfers vindt 
u ook op de laatste twee pagina’s van het maandelijks aan de raad toegestuurde 
overzicht van de ontwikkeling van de WW en de bijstand.

Looptijd Uniek aantal gebruikers
Tozo 1 30 maart 2020 – 1 juni 2020 419
Tozo 2 1 juni 2020 – 1 oktober 2020 108
Tozo 3 1 oktober 2020 – 1 april 2021 134
Bron: RBZ gemeente Rotterdam (peildatum 30 maart 2021)

TONK
Inwoners van Leiderdorp die te maken hebben met een aanzienlijke inkomensterugval 
als gevolg van de coronacrisis, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming in de 
woonkosten aanvragen voor de duur van zes maanden. De regeling loopt van 1 januari 
tot en met 30 juni 2021. Het gebruik van de TONK blijft vooralsnog achter bij de 
verwachting. Tot 15 april hebben negen mensen een aanvraag ingediend. Vier 
aanvragen zijn afgehandeld, waarvan er één is toegekend. Op 28 mei besluit het college  
of de regeling wordt versoepeld, zodat meer mensen in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming.



Ondernemersdesk
De gezamenlijk met de gemeenten Leiden en Oegstgeest opgerichte Ondernemersdesk 
is op 29 maart live gegaan. Een speciaal belteam benadert actief alle ondernemers die 
gebruik maken van Tozo-3. Ondernemers kunnen ook zelf contact opnemen, maar dat 
gebeurt nog relatief weinig. Tot 12 april waren er zeven inkomende telefoontjes en vijf 
inkomende mails. Via de Ondernemersdesk bieden we ondersteuning op het gebied van  
heroriëntatie bij de onderneming, het beëindigen van de onderneming en de begeleiding 
naar werk in loondienst, schulden en psychosociale problemen. Op 16 april waren in 
totaal 423 ondernemers uit de drie gemeenten gebeld, waarvan 46 uit Leiderdorp. Deze 
Leiderdorpse ondernemers zijn vooral actief in de sectoren wellness, horeca en 
dienstverlening. 21 van hen gaven aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning 
(45,7%).

Binnen economisch netwerk
We zien ook mogelijkheden voor creatieve oplossingen binnen onze bestaande 
netwerken. Samen met de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) hebben we 
enkele weken geleden ondernemers opgeroepen zich te melden als ze problemen 
ondervinden door corona. De oproep is onder meer geplaatst in het Leiderdorps 
Weekblad. Er hebben zich tot op heden drie ondernemers gemeld, waarvan een is 
doorverwezen naar het netwerk van de LOV en een binnen het sociaal domein. De 
derde ondernemer had een vraag over handhaving van de coronamaatregelen. Voorts 
organiseren we sinds halverwege 2020 bedrijfsbezoeken – ongeveer acht per jaar – 
waarbij corona vrijwel altijd aan de orde komt.

Belastingen
Lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen 
door ondernemers. Men kan uitstel van betaling of kwijtschelding van lokale heffingen 
krijgen. Inmiddels hebben vijf Leiderdorpse ondernemers gebruik gemaakt van uitstel 
van betaling. Dit gaat om een bedrag van €4.983.  

- Wordt er gebruik gemaakt van de regeling om belasting uit te stellen of kwijt te 
schelden?

Ja, zie antwoord vorige vraag. Momenteel maken er, mogelijk als gevolg van de 
ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid, tot nu toe minder bedrijven gebruik van 
de regeling om uitstel van betaling te krijgen dan vorig jaar.

- Als er wordt kwijtgescholden, hoeveel geld is er dan al kwijtgescholden, en 
hoeveel verwacht het college uiteindelijk kwijt te schelden?

Voor de lokale heffingen nihil. Er is nog geen inschatting te geven van de omvang van 
het bedrag aan lokale heffingen dat als gevolg van corona door ondernemers uiteindelijk  
niet kan worden voldaan.

- Weten ondernemers de gemeente te vinden voor deze regelingen? 
De Tozo-regeling is goed bekend bij de meeste ondernemers. Dit ziet u terug in het 
aantal mensen dat er een beroep op doet. Bij de TONK geldt dit vooralsnog minder. 
Vandaar dat we later deze maand kijken naar de mogelijkheden de regeling te 
verruimen, zodat meer mensen ervoor in aanmerking komen. De Ondernemersdesk lijkt 
eveneens in een behoefte te voorzien, maar wordt op dit moment nog niet heel vaak 
actief benaderd. De BSGR weet men te vinden.

- Wat doet de gemeente allemaal om deze regelingen onder de aandacht te 
brengen? 

Wij hebben informatie over de Tozo, de TONK en de Ondernemersdesk bekend 
gemaakt via onze kanalen Gemeente aan Huis, de gemeentelijke website, de digitale 



nieuwsbrief en social media. Informatie over de verschillende regelingen is terug te 
vinden op www.leiderdorp.nl/coronavirus, www.leiderdorp.nl/ondernemer/coronavirus/ en 
www.leiderdorp.nl/ondernemer/ondernemersloket/

Op de gemeentelijke website, onder belastingen, verwijzen we naar de BSGR voor 
uitstel van belastingen en/of kwijtschelding en alle andere vragen over gemeentelijke 
belastingaanslagen. De BSGR heeft op de site informatie geplaatst over uitstel van 
betaling van belastingen door ondernemers. https://www.bsgr.nl/uitstel-betaling-
belastingaanslag-2021-i-v-m-corona-voor-bedrijven-en-zzpers/. 

Tot slot zijn op de gemeentelijke website links te vinden naar informatie van andere 
partijen, zoals de rijksoverheid, de Kamer van Koophandel en het Regionaal Bureau 
Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. We maken tevens gebruik van onze 
contacten binnen onze netwerken, waaronder de Leiderdorpse Ondernemersvereniging 
(LOV). 
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