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Inleiding
De gemeenten in Flevoland werken sinds 2004 samen bij de uitvoering van het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). De uitvoering is gemandateerd aan de gemeente Lelystad en
binnen Lelystad ligt de uitvoering bij het Zelfstandigen loket Flevoland (ZLF). Dit jaar wordt een
beleidskader vastgesteld voor de wettelijke en niet-wettelijke taken van het ZLF. Conform dat
beleidskader ligt nu ook het bedrijfsplan 2021 voor.
Doelstelling
Met een integrale aanpak de maatschappelijke participatie en de financiële zelfredzaamheid van
zelfstandigen met financiële problemen bevorderen.
Argumenten
1.1.
De Missie, visie en doelstelling sluiten aan bij de bestaande praktijk voor de financiële
ondersteuning van ondernemers in Flevoland
De aanpak stimuleert de maatschappelijke participatie en financiële zelfredzaamheid. Soms is
het bedrijf met financiële problemen niet meer levensvatbaar. De zelfstandigen die dit betreft,
zullen geholpen worden met het beëindigen van hun bedrijf, de aanpak van hun schulden en
vinden van ander werk. Door een vangnet te bieden aan ondernemingen met tijdelijke
financiële problemen, maar een goed toekomstperspectief, blijft bestaande werkgelegenheid
behouden. Starters die de kans krijgen om een bedrijf te beginnen zorgen voor nieuwe
werkgelegenheid.
1.2.

We bieden een breed aanbod aan ondernemers die tijdelijk hulp nodig hebben
De gemeenten richten zich op de uitvoering van wettelijke taken en met het oog op preventie
ook op niet-wettelijke taken. Daarmee wordt een aanbod mogelijk voor een grote groep
ondernemers. Het gaat dan om ondernemers die wel succesvol kunnen zijn, maar bij tijdelijke
problemen geen beroep kunnen doen op voorliggende voorzieningen.

1.3

Het beleidsplan 2016-2020 is niet meer actueel
In het bedrijfsplan is de uitvoering in 2021 beschreven conform het nieuwe beleidskader. Het
beleidsplan is geactualiseerd en met het vaststellen van het nieuwe beleidsplan vervalt ook
het oude beleidsplan (2016-2020).

2.1

De uitvoering is conform het in 2021 vastgelegde beleidskader
In 2021 wordt in alle gemeenten het beleidskader ‘Aanpak financiële problemen in
ondernemend Flevoland’ vastgesteld. In het beleidskader staat dat gemeenten de
samenwerking voortzetten op basis van de wettelijke kaders van het BBZ en de niet-wettelijke
kaders.

2.2.

Het geven van deze steun is (deels) een wettelijke taak
Als gemeenten voeren wij het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (wgs) uit. Als gemeente Noordoostpolder hebben wij de

uitvoering gemandateerd aan de gemeente Lelystad en binnen Lelystad ligt de uitvoering bij
het ZLF.
2.3.

De in het bedrijfsplan opgenomen kosten passen binnen de begroting 2021
De kosten van het Bbz worden deels vergoed door het Rijk. Het overige deel komt voor
rekening van de gemeente. De inschatting is nu dat de kosten in 2021 binnen de begroting
blijven.

Kanttekeningen
1.1.
In het beleidskader wordt gekozen voor de uitvoering van de niet-wettelijke taak MKB
Doorgaan. Dit betreft echter een besparingsmaatregel vanuit het project Grip op sociaal
domein.
MKB Doorgaan biedt ondersteuning aan ondernemers die op formele gronden geen beroep
kunnen doen op het Bbz. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer een partner heeft met inkomen
uit arbeid. De ondersteuning van MKB Doorgaan bestaat uit coaching en advisering. De
bedoeling is dat deze dienstverlening per 2022 komt te vervallen. De maatregel raakt een zeer
beperkte groep inwoners. Gezien de huidige omstandigheden zijn er wellicht meer
ondernemers die gebruik willen maken van deze functie. We monitoren dan ook deze
ontwikkeling.
Planning/Uitvoering
Het plan wordt uitgevoerd door de gemeente Lelystad. Na uw besluit informeren we de gemeente
Lelystad. Er is overleg tussen de gemeenten in Flevoland op management, beleid en uitvoerend
niveau.
Bijlagen
Bedrijfsplan 2021
Beleidsplan ZLF

