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Geachte raadsleden, 
 
Sinds maart 2020 wordt de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) uitgevoerd 
door de gemeente. Hier is gedurende de coronacrisis veelvuldig gebruik van gemaakt. Achteraf blijkt dat 
er ook enkele Tozo-uitkeringen teruggevorderd zullen moeten worden. Hierbij gaat het om Tozo 1 tot en 
met Tozo 3. Eerder bent u akkoord gegaan met de bestuursverklaring Tozo, waarmee is verklaard dat 
ondanks de verantwoorde onzekerheden, er sprake is geweest van een zorgvuldige uitvoering van de 
Tozo 1. Ondanks een zorgvuldige uitvoering, komt het voor dat er vorderingen ontstaan. Op grond van de 
Participatiewet is het verplicht om teveel of onterecht betaalde uitkeringen terug te vorderen, dit geldt ook 
voor de Tozo.    
 
In deze brief gaan we in op de terug te vorderen Tozo levensonderhoud, de bedrijfskredieten en de 
mogelijkheid tot maatwerk. 
 
Tozo levensonderhoud 
Tozo 1 is ruim 1.000 keer aangevraagd, Tozo 2 ongeveer 290 keer en Tozo 3 ongeveer 330 keer. Op de 
peildatum 1 juni jl. zijn er 15 Tozo-uitkeringen (levensonderhoud) die (deels) teruggevorderd moeten 
worden met een gemiddeld bedrag van € 1.789,- per vordering. In de meeste gevallen gebeurt dit als er 
sprake is van een aanvullende Tozo naast (wisselende) inkomsten. Wanneer de inkomsten achteraf 
afwijken van wat vooraf door de inwoner was ingeschat, volgt er een terugvordering. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om personen met wisselende inkomsten en waarbij het vooraf lastig in te schatten is wat de 
inkomsten zullen zijn. De inwoners die een beroep doen op de Tozo zijn hier vooraf over geïnformeerd en 
zijn er dus bekend mee dat er altijd achteraf wordt gekeken naar de daadwerkelijk ontvangen inkomsten.  
 
Bedrijfskrediet 
Daarnaast zijn er 53 terugvorderingen bedrijfskrediet met een gemiddeld bedrag van € 7.860,- per 
vordering. Hiervoor zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Op grond van de voortdurende 
coronamaatregelen is reeds door het Rijk besloten dat iedereen met een Tozo Bedrijfskrediet nog tot 1 
januari 2022 uitstel van betaling krijgt. Hier wordt dan ook momenteel niet op teruggevorderd. 
 
 
 



 
 

Maatwerk 
Uiteraard wordt er maatwerk geboden aan de inwoner wanneer diens situatie er om vraagt. We zoeken 
samen met de inwoner naar een passende oplossing. Zo kan er bijvoorbeeld een betalingsregeling 
worden getroffen.  
 
 
Hoogachtend,  
 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke                                           mw. A. Attema 


