
 

 

Datum 

1 juni 2021  

Onderwerp 

VNG inbreng debat economisch steunpakket 2 juni 

  

Geachte woordvoerders betrokken bij het economisch steunpakket, 

 

U heeft 2 juni het debat over verlenging van het economisch steunpakket voor bedrijven. Graag 

willen we u de inzet van gemeenten hierop meegeven. Onze inbreng hieronder gaat in op de korte 

termijn van de huidige coronacrisis en de lange termijn van het nodige economische herstel en 

transitie. 

Op 27 mei hebben de ministers Blok (Economische Zaken en Klimaat), Koolmees (Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid) en Hoekstra (Financiën) de verlenging en uitbreiding van het steun- en 

herstelpakket voor het derde kwartaal gepresenteerd. Eerder spraken wij al onze waardering uit voor 

de flexibiliteit en inzet van het rijk bij het bieden van oplossingen en ondersteuning. Zonder 

ondersteuning kunnen veel bedrijven niet meer functioneren als motor van onze (brede) welvaart en 

komt het behouden van werkgelegenheid in gevaar. 

Veel gemeenten zelf verkeren al geruime tijd in een financieel zeer lastige positie door de tekorten 

op het sociaal domein terwijl zij in deze crisis voor inwoners en ondernemers onmisbaar en van 

toegevoegde waarde zijn in begeleiding van ondernemers naar de juiste regeling, instantie en 

ondersteuning. Financieel gezonde gemeenten zijn voor inwoners, bedrijfsleven en ondernemers nu 

maar ook straks hard nodig om werk te kunnen maken van economisch herstel. 

Verlenging Tozo nodig 

Wat betreft de Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo)-regeling ziet de VNG graag 

dat er ook na 1 oktober steun mogelijk blijft voor ondernemers die dan nog in de problemen zitten. 

Anders is het risico groot dat de huidige Tozo-aanvragen overlopen in de bijstand voor zelfstandigen 

(Bbz), met knelpunten in de uitvoering en financiering tot gevolg. Daarbij komt dat het verstrekken 

van Tozo en Bbz in één boekjaar tot administratieve lasten leidt voor zowel ondernemers als 

gemeenten. 

Maatwerk 

In de brief aan de Kamer wordt gesproken over de onmogelijkheid om op grote schaal maatwerk te 

leveren. Gemeenten zien in de praktijk dat dit tot schrijnende situaties kan leiden. Gemeenten 

hebben ervaring met uitvoeren van maatwerkregelingen zoals TONK en bijstand en wij willen 

hierover in gesprek met het Rijk vanuit hun kennis- en uitvoeringspositie als eerste overheid. 

 

 

 



Schuldenproblematiek en coulance bij terugbetalen  

We hebben begrip voor de generieke keuze om niet kwijt te schelden. Niet alleen UWV en RVO 

stellen zich coulant op bij terugbetalen, dat doen gemeenten ook. Het gaat dan zowel om 

persoonlijke schulden als bedrijfsschulden en betaal achterstanden. Het rijk heeft zicht op haar deel 

maar niet op de rest. Gemeenten kunnen helpen dit beter in beeld te krijgen en te zoeken naar een 

instrumentarium wat hier bij kan gaan helpen.  

We pleiten er voor om goed te onderzoeken waar problemen zitten en de weg open te houden om 

deze op te lossen met menselijke maat. Het rijk zal rondetafelgesprekken organiseren met 

schuldeisers en schuldhulpverleners om meer inzicht te krijgen op de verschillende perspectieven die 

bij de verschillende schuldeisers bestaan en om de effectiviteit van beleidskeuzes te peilen om zo tot 

gezamenlijke richtlijnen te komen voor de omgang met coronaschulden. Vanuit de rol en het belang 

dat gemeenten hebben bij schuldenproblematiek sluit de VNG graag aan bij deze 

rondetafelgesprekken. 

Loketfunctie vanuit de overheid 

Gemeenten hebben een grote rol gespeeld bij de dienstverlening aan en ondersteuning van 

ondernemers tijdens de crisis. Niet alleen door het uitvoeren van landelijke steunmaatregelen maar 

ook met aanvullende lokale steunmaatregelen. De samenwerking tussen gemeenten en lokale 

ondernemers heeft hierdoor een flinke impuls gekregen. De VNG onderschrijft het belang van één 

loket voor ondernemers. Het bundelen van informatie van de verschillende regelingen naar één 

digitaal informatiepunt bij de KvK is een goede stap maar hiermee is nog niet één overheidsloket 

georganiseerd. 

Duurzaam de crisis uit 

Dit pakket vaart verder op de crisisaanpak maar ondersteunt nog niet dat we duurzaam de crisis 

uitkomen. De VNG ziet graag dat bij afbouw van maatregelen ook zicht wordt gegeven op 

herstelmaatregelen/herstelplan die hierop aansluiten. Juist bij het herstelplan is een meer 

sectoroverstijgende blik gewenst, nu de huidige crisismaatregelen nog vooral sectoraal ingestoken 

zijn.  

Wij pleiten voor een duurzaam sociaaleconomische herstelagenda en dat, bij de afbouw van 

maatregelen, daar een doordachte overgang naar wordt gemaakt. Gemeenten werken integraal met 

de sectorale instrumenten die ons worden gegeven door de verschillende ministeries. Dit kan beter 

en effectiever. Daarom willen wij actief worden betrokken bij de doorzet en afbouw van de 

steunmaatregelen en de fase daarop. 

Gemeenten partner in economisch herstel en transitie 

Toen de coronacrisis uitbrak, zijn de gemeenten snel in actie gekomen om de rijksmaatregelen en 

additionele steunpakketten in te zetten om de economie van Nederland te ondersteunen. Daarmee 

hebben regio’s en gemeenten laten zien dicht op de inwoners, werkgevers en werknemers te zitten 

en hen op basis van vertrouwen te kunnen ondersteunen. We zijn de makelaar tussen (sectorale) 

landelijke regelingen en lokale en regionale opgaven.  

Nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt lijkt te zijn moeten we kijken naar de langere termijn en de 

nodige transities. Denk hierbij aan het menselijk kapitaal begeleiden naar nieuwe banen van de 

toekomst, de energie- en landbouwtransitie. Gemeenten willen deze makelaarsrol blijven vervullen 

op de lange termijn om bij te dragen aan een duurzaam economisch herstel. 



 

Gemeenten willen inzetten op en slimmere economie met kansen voor innovatie en 

werkgelegenheid, klimaat, een betere energiebalans, digitalisering en robotisering, circulaire 

economie en wonen. In de regio kunnen we deze ambities met elkaar verbinden. Daarbij richten we 

ons, samen met de provincies, op:   

• Het brede MKB, de motor van de regionale economie en werkgelegenheid (60% van het 

BRP en 70% van de werkgelegenheid). Ondernemers hebben steun nodig, ook om te 

kunnen voorsorteren op de toekomst. Belangrijk is dat die niet wordt belemmerd door 

een te grote schuldenlast. 

• Menselijk kapitaal; de arbeidsmarkt vraagt om een wendbare en weerbare 

beroepsbevolking. Investeren in kennis en vaardigheden is noodzakelijk om duurzaam 

inzetbaar te blijven in de eigen beroepsgroep, maar het wordt ook steeds belangrijker de 

mobiliteit tussen economische sectoren te vergemakkelijken.  

• Gebiedsontwikkeling als economische motor om bij te dragen aan bredere 

maatschappelijke opgaven als wonen, tegengaan van leegstand, de landbouwtransitie, 

klimaat en bereikbaarheid. Binnensteden verdienen daarbij speciale aandacht.  

Op veel van bovenstaande punten hebben wij kennis en ervaring in te brengen en staan we dicht bij 

de ondernemers. We verzoeken u daarom de ministers te vragen de VNG actief te betrekken op 

bovenstaande dossiers. 


