
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
  
Ridderkerk, 14 januari 2021 
  
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders (RvO, artikel 40) over  de toelating van ondernemers tot de 
schulddienstverlening 
  

Geacht college, 
 
PvdA Ridderkerk vraagt aandacht voor bejegening en maatwerk voor ondernemers 
met schulden. Recent was er weer media-aandacht voor de ontoereikende hulp aan 
ondernemers en ZZP-ers met schulden. Het onderwerp is door de impact van 
Corona nog actueler. Het betreft een groeiende groep van mensen die gewend is zelf 
zaken aan te pakken en die hulp vragen vaak uitstellen.  
In het programma Pointer werd gesteld dat in twee van de drie gemeenten er 
onvoldoende expertise in huis is om deze groep te helpen. De schuld en 
administratie van een ondernemer is vaak ingewikkelder dan bij een particulier. 
Sommige gemeenten eisen dat ondernemers of ZZPers niet meer gaan werken, dat 
bedrijven worden gestopt of huizen worden verkocht. 
De benadering en bejegening van ondernemers en ZZP-ers met schulden is 
verschillend in gemeenten waaruit opgemaakt kan worden dat lokaal het verschil kan 
maken. 
Behoud van (zelf)waarde en perspectief is ook voor deze groep belangrijk.  
 
Wij stellen vragen om te kunnen nagaan wat de stand van zaken is in Ridderkerk 
omtrent hulp aan ondernemers en ZZPers met schulden. 
 

1. Waaruit kan de gemeenteraad opmaken dat de gemeente Ridderkerk 
voldoende expertise in huis heeft om ondernemers met schulden bij te staan? 
Graag motiveren. 

2. Wordt de schuldhulpverlening aan ondernemers uitgevoerd door eigen 
ambtenaren of is dat uitbesteed? Als het is uitbesteed, hoe controleert u de 
kwaliteit van de dienstverlening? 

3. Welke voorwaarden worden aan ondernemers en ZZP ers voor toelating tot de 
schulddienstverlening? Graag aangeven welke voorwaarden door de 
gemeente en welke door bijv de ingehuurde organisatie zoals Plangroep. 

4. Ook als ondernemers niet toegelaten worden bij de ingehuurde organisatie als 
Plangroep heeft de gemeenten een zorgplicht. Hoe ziet het hulptraject voor 
ondernemers eruit nadat zij niet zijn toegelaten tot Plangroep? 

5. Volgens de deskundigen van Start advocaten is het voor de wet niet nodig om 
als voorwaarde voor toelating tot de Schuldhulpverlening te stellen dat er 
gestopt wordt met werken en/of het bedrijf wordt beëindigd. Worden deze 
voorwaarden in Ridderkerk gesteld? Waarom wel of niet? 

6. Wordt als voorwaarde gesteld voor toelating tot de Schuldhulpverlening een 
jaarrekening van het voorgaande jaar? Waarom wel/niet 



7. Graag zien wij een overzicht van: A) Hoeveel ondernemers hebben zich 
gemeld met vragen over Schuldhulpverlening? B) Hoeveel ondernemers zijn 
in 2019 toegelaten tot de schuldhulpverlening? C) Bij welk percentage van 
deze toegelaten ondernemers is de onderneming gestopt? D) Hoeveel weken 
zat er gemiddeld tussen aanmelding en toelating? 

8. Welke voorwaarden worden aan ondernemers en ZZP ers gesteld voor het 
verstrekken van een bijstandsuitkering?  

9. Klopt het dat een BBZ-traject minimaal 3,5 maanden duurt en dat in die 
periode een voorschot gegeven kan worden tot maximaal €400per maand? Zo 
nee welke termijn en bedragen zijn dan wel correct? 

10. Wordt er als voorwaarde voor een bijstandsuitkering gesteld om te stoppen 
met werken en/of het bedrijf te beëindigen? Waarom wel of niet 

11. De impact van Corona is groot. Veel ondernemers komen in problemen. 
Welke uitreikende acties onderneemt u om de ondernemers meer en beter 
tegemoet te komen?  

12. Hoeveel ondernemers waren in beeld als minima? 
13. Hoeveel ondernemers hebben zich gemeld voor de Coronaregelingen van het 

rijk zoals TOZO? 
14. Heeft u de ondernemers van vraag 13 nagebeld om te vragen hoe de situatie 

bij hen was en wat de gemeente verder voor hen kon betekenen? 
15. Bent u bereid om de informatie op de site over schuldhulpverlening aan 

ondernemers te verduidelijken en toegankelijker te maken? Zo nee, waarom 
niet, zo ja op welke termijn? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad 
verzoek ik u om schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
 
Arianne Ripmeester PvdA Ridderkerk 
Jeroen Rijsdijk PvdA Ridderkerk 
 
Bron: 
Ridderkerk.nl 
 
Mr. M van Brunschot Start advocaten 
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