
 

 

 

Datum 

27 september 2021 

Onderwerp 

VNG inbreng voor Kamerdebat Coronasteunpakketten a.s. woe 29 sept. 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

A.s. woensdag 29 september debatteert u over het Corona Steunpakket. Vanuit de VNG roepen we u 

op het steunpakket na 1 oktober niet abrupt te stoppen maar om zorg te dragen voor een soepele 

overgang en daarbij niet alleen oog te hebben voor de nachthoreca, maar voor de hele horecasector. 

Verder hebben ondernemers in de huidige arbeidsmarkt grote problemen gekwalificeerd personeel te 

vinden; dat hindert ook weer full swing aan de slag te gaan. 

 

Soepele overgang tot het einde van het jaar 

Veel ondernemers denken langer steun nodig te hebben, in ieder geval tot de kerst. Dit is in 

tegenstelling tot signalen – een historisch laag aantal faillissementen en amper toenamen van 

bedrijfsschulden door corona – dat de economische schade beperkter is dan eerder werd verwacht. 

Daar staat namelijk tegenover dat een deel van de ondernemers heeft ingeteerd op hun vermogen. Er 

zijn ook sectoren waar het slecht gaat.  

Gesprekken die veel gemeenten voeren met ondernemers die steun hebben ontvangen, bevestigen 

het minder rooskleurige beeld. Zo denkt in Twente, waar alle ontvangers van een uitkering uit 

deTijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gevraagd is of zij denken dat ze 

hun bedrijf na de Corona-periode kunnen voortzetten, de helft van de ondernemers langer steun nodig 

te hebben. Dat beeld wordt door andere gemeenten onderschreven.  

VNG, Divosa en gemeenten zijn, naar aanleiding van de afloop van het steunpakket, in goed overleg 

met SZW gekomen tot een soepele overgang van de Tozo naar een vereenvoudigde bijstandverlening 

aan zelfstandigen (Bbz) in het vierde kwartaal van 2021. Gemeenten zijn blij met deze tijdelijke 

versoepeling. Het zorgt ervoor dat gemeenten de regeling goed kunnen uitvoeren. Daarbij biedt het 

een zachte landing voor zelfstandigen die eerder recht hadden op de Tozo. Gemeenten verwachten 

een hogere instroom van zelfstandigen naar de bijstand vanwege de coronacrisis. Het is van belang 

dat gemeenten, samen met het Rijk, de vinger aan de pols blijven houden om ervoor te zorgen dat zij 

voldoende ondersteund worden bij deze hogere instroom. Vanaf januari 2022 geldt vervolgens de 

reguliere Bbz, waarmee de tijdelijke vereenvoudiging stopt. 

De horeca kampt nog met verplichte sluitingstijden tot 1 november. Tussen 0.00 uur en 06.00 uur is de 

horeca gesloten. Afgelopen vrijdag is bekend geworden dat de nachthoreca steun krijgt in de vorm 

van een nieuwe regeling: Vaste Lasten sluiting Nachthoreca (VLN). In een brief aan minister Stef Blok 

heeft de VNG de minister opgeroepen om te komen tot een brede regeling voor de horeca. Niet alleen 

de nachthoreca lijdt onder de verplichte sluitingstijden. Met VLN vallen veel horecaondernemers weer 

buiten de boot.  

 
 



Krappe arbeidsmarkt 

Over de arbeidsmarkt wordt gezegd dat nergens in de EU zo’n groot aandeel van de 

beroepsbevolking de weg weet te vinden naar de arbeidsmarkt als in Nederland. Wat niet wordt 

gezegd is dat ondernemers grote moeite hebben bij het vinden van voldoende arbeidskrachten. Als 

gemeenten verwachten we bij ongewijzigd beleid een oplopend tekort aan geschikte arbeidskrachten. 

Gemeenten zijn doende om voorstellen te formuleren om de match op de arbeidsmarkt structureel te 

verbeteren. Het gaat dan zowel om de vraag- als de aanbodzijde. We sluiten daarbij aan op adviezen 

van de Commissie Borstlap en werken samen met UWV, onderwijskoepels en werkgevers- en 

werknemersorganisaties. 


