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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
  1190010 / 1190030 17 april 2020 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
M.J. de Vos Paul Krugerstraat 1 0118-487104  
    
ONDERWERP    
Beantwoording art 34 vragen 50PLUS inzake ZZP en bijstand ihkv corona. 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van de door uw fractie op 18 maart jl. ingediende vragen ex artikel 34 RvO 
informeren wij u als volgt. 
 
Uw inleiding 
Artikel 34-vragen 50PLUS  inzake de versnelde procedure ihkv de gevolgen van de 
coronavirus voor de zonder werk en inkomsten zittende ZZP-er. 
 
Onlangs vernamen we het bericht vanuit het Kabinet dat bedrijven en stichtingen maar ook 
ZZP-ers steun ontvangen om de coronavirusperiode te kunnen overbruggen/overleven. Eén 
van de maatregelen is de ZZP-er een versnelde procedure voor te leggen om een 
bijstandsuitkering te ontvangen en/of bijzondere bijstand te verkrijgen. De periode van wachten 
cq onderzoek van 3 maanden wordt voor de ZZP-er ingetrokken. Een goede maatregel die de 
betrokkenen zeer zal helpen. 
Het mag bekend zijn dat alle andere nieuwe Walcherse aanvragers voor een bijstandsuitkering 
een periode van 3 maanden in acht moeten nemen. Het gevolg is dat sommige aanvragers 
hierdoor in de financiële problemen komen doordat zij de huur en andere vaste lasten niet 
kunnen betalen met alle gevolgen van dien. 
De goede maatregel voor de ZZP-er is ook goed voor alle nieuwe aanvragers en bij invoering 
hiervan zullen aanvragers niet meer in de financiële problemen behoeven te komen! Deze 
penibele tijd kan ook heilzaam werken voor alle aanvragers! 
 
Vraag 1 
Klopt het dat deze maatregel ook geldt voor de ZZP-ers in onze gemeente? En is de 
uitvoerder van deze maatregel, zijnde Orionis, hiertoe al toegerust om de maatregel naar 
behoren uit te voeren? Zo niet hoe denkt het college Orionis hiertoe te bewegen? 
Ons antwoord 
Als gevolg van de coronacrisis heeft het kabinet in de namiddag van dinsdag 17 maart jl het 
“noodpakket banen en economie” aangekondigd. In de brief van het ministerie van 
Economische zaken van 17 maart jl. worden de maatregelen op hoofdlijnen beschreven. 
Daarbij is aangegeven dat de komende periode de maatregelen verder worden uitgewerkt en 
gepreciseerd waardoor er nog veranderingen kunnen plaatsvinden. 
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Omdat wij uw vragen reeds op 18 maart jl. mochten ontvangen en tijdens de beantwoording 
nog geen nadere uitwerking bekend is gemaakt, baseren wij ons inhoudelijk op de eerder 
genoemde brief van het ministerie. De aangekondigde maatregelen betreffen landelijke 
regelingen en zijn derhalve ook van toepassing op ZZP’ers uit de gemeente Vlissingen. 
 
Meteen nadat het noodpakket is aangekondigd zijn medewerkers van de gemeente 
Vlissingen, Orionis Walcheren en de andere Walcherse gemeenten, veelal thuiswerkend, 
samen actief gestart met de voorbereidingen op de uitvoering van de aangekondigde regeling. 
In afwachting van nadere uitwerking van de regeling waren al daags na het aangekondigde 
noodpakket de communicatie-instrumenten (website, etc.) ingericht, aanvraagformulieren 
gereed en konden de eerste tientallen aanvragen al in ontvangst worden genomen. 
Momenteel wordt er gezamenlijk hard aan gewerkt om samen een ondernemersloket te 
organiseren voor deze specifieke situatie. Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd 
zo goed mogelijk te ondersteunen, slaan de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en 
Orionis Walcheren de handen in een en openen vanaf vrijdag 27 maart een ondernemersloket. 
 
Vraag 2 
Is deze maatregel nu eindelijk ook van toepassing op alle nieuwe bijstandsaanvragers van een 
uitkering? Zo niet, waarom niet? 
Ons antwoord 
Dit noodpakket is door het kabinet aangekondigd in het kader van de coronacrisis en kent 
verschillende (tijdelijke) regelingen voor bestaande ondernemers die in financiële problemen 
komen als gevolg van de coronacrisis, met ieder haar eigen handelingsperspectief en kader. 
Voor particulieren die een bijstandsuitkering aanvragen is de reguliere wettelijke beslistermijn  
(Awb, 8 weken) onverminderd van toepassing. Dit betreft beleid van de landelijke overheid. 
 
Vraag 3 
Kunnen alle aanvragers meeliften met deze maatregel voor zo lang als deze in werking blijft? 
Zo niet waarom niet? 
Ons antwoord 
Volgens de nu bekende uitwerking van de regeling heeft deze een duur van 3 maanden. De 
regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook 
ondernemers die bijvoorbeeld in mei in de financiële moeilijkheden zouden komen kunnen op 
dat moment een aanvraag doen voor ondersteuning. 
 
Vraag 4 
De art-34-vraag lijkt voorbarig maar het lijkt goed hierover na te denken en wellicht in contact 
te treden met het ministerie om dit over de hele breedte van nieuwe aanvragers in te voeren. 
Wil het college hierin stappen zetten? Zo niet waarom niet? 
Ons antwoord 
Zie het antwoord op vraag 2. De ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus volgens elkaar 
momenteel dagelijks op en de volle aandacht en zorg gaat uit naar het op zo kort mogelijke tijd 
organiseren van mogelijke ondersteuning. Deze specifieke landelijke regeling sluit aan bij de 
bestaande BBZ-regeling en is een tijdelijke maatregel in het licht van de actuele crisis. Een 
pleidooi voor een structurele stelselwijziging van de reguliere BBZ-regeling achten wij op dit 
moment niet opportuun. 
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Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




