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Overzicht gebruik (financiële) regelingen COVID-19 
Noordoostpolder in 2020 
 
 
Noordoostpolder kent in 2020 5.135 bedrijfsvestigingen 
Daarvan hebben 1654 bedrijven 2 of meer werknemers, het grootste deel van de inschrijvingen zijn ZP’ers (Zelfstandige Professionals). 
In Noordoostpolder zijn 110 horecabedrijven ingeschreven. 
 
1240 (24,1%) van de bedrijven heeft in 2020 gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.  
Het gaat om 565 (34,3 %) bedrijven met 2 of meer werknemers en 675 (19,3%) ZP’ers.  
85 (77,3%) horecabedrijven maakten gebruik van één of meerdere regelingen. 
 

Regeling Status 
regeling per 
31 december 
2020 

Leverancier data bijzonderheden Gebruik in 
Noordoostpolder in 
aantallen 
ondernemers 

NOW 1 
(tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
voor Werkgelegenheid) 

Gesloten UWV De dataverzameling is in principe afgerond per 31 juli 
2020. De cijfers geven daarmee in principe de 
‘eindstand’ van de voorschotregeling. Latere 
administratieve correcties zijn echter niet uitgesloten. 

405 

NOW 2 Gesloten UWV De dataverzameling is in principe afgerond per 30 
november 2020. De cijfers geven daarmee in principe 
de ‘eindstand’ van de voorschotregeling. Latere 
administratieve correcties zijn echter niet uitgesloten. 

175 

NOW 3 Open UWV Complete dataverzameling met deelnames sinds de 
openstelling van de regeling met administratieve 
gegevens t/m 31 december 2020. 
 

230 



TOZO 1 
(Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers) 

Gesloten (liep 
tot 1/6/2020) 

Zelfstandigenloket 
Flevoland 

Aanvraag voor levensonderhoud 544 

Aanvraag voor bedrijfskrediet 27 

TOZO 2 Gesloten (liep 
van 1/6/2020 
tot 1/10/2020) 

Zelfstandigenloket 
Flevoland 

Aanvraag voor levensonderhoud 151 

Aanvraag voor bedrijfskrediet 15 

TOZO 3 Open (loopt 
van 1/10/2020 
tot 1/4/2021) 

Zelfstandigenloket 
Flevoland 

Aanvraag voor levensonderhoud 
(aantal tot 31 december 2020) 

138 

Aanvraag voor bedrijfskrediet 
(aantal tot 31 december 2020) 

13 

TOGS 
Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren 

Gesloten RVO De regeling is afgesloten. De rapportage is bijgewerkt 
met administratieve aanvullingen en wijzigingen tot en 
met 30 september 2020.  

340 

TVL-1 
Tegemoetkoming Vaste Lasten 

Gesloten RVO De toekenningsperiode is gesloten. De 
vaststellingsperiode loopt nog. De rapportage is 
bijgewerkt met administratieve aanvullingen en 
wijzigingen tot en met 31 december 2020.  

70 

TVL Q4 2020 Open RVO Complete dataverzameling met deelnames sinds de 
openstelling van de regeling t/m 31 december 2020.  

90 

Uitstel belastingbetaling (landelijk) Open Belastingdienst Dataverzameling met alle bedrijven die tot en met 18 
januari 2021 uitstel van betaling op minimaal één van 
de vijf soorten belastingen hebben gekregen. 
 
Nadat bedrijven uitstel hebben gekregen, voldoen 
sommige bedrijven na enige tijd ook weer de 
verschuldigde bedragen. In het rapport worden 
daarom aantallen bedrijven in zowel volumecijfers t/m 
18 januari 2021, als standcijfers per 18 januari 2021 
opgenomen.  

525 



Maatwerkafspraak voor betaling 
gemeentelijke heffingen   
> € 20.000  (gemeentelijk) 

Gesloten (voor 
2020) 

Cluster BFPC Er zijn geen verzoeken binnengekomen van 
ondernemers en ZP’ers 

0 

Betalen in termijnen gemeentelijke 
heffingen 

Gesloten (voor 
2020) 

Cluster BFPC Ondernemers en ZP’ers die betaalden via 
automatische incasso, in termijnen 

Ruim 80 

Betalingsregeling over invordering 
gemeentelijke heffingen 

Gesloten (voor 
2020) 

Cluster BFPC Ondernemers/ZP’ers 57 

BMKB-C 
Borgstelling MKB-kredieten 

Open RVO Sinds de openstelling van de regeling t/m 31 
december 2020. 

0 

GO-C 
Garantie Ondernemersfinanciering 

Open RVO Sinds de openstelling van de regeling t/m 31 
december 2020. 

0 

KKC 
Klein Krediet Corona 

Open RVO Sinds de openstelling van de regeling t/m 31 
december 2020. 

0 

COL 
Corona Overbruggingslening voor start-
ups en scale-ups 

Open Horizon 3 ondernemers, totaalbedrag van ongeveer 0,75 
miljoen 

3 

Qredits uitstel van aflossing Open Qredits Sinds de openstelling van de regeling t/m 31 
december 2020. 

0 

Qredits corona overbruggingskrediet Open Qredits Complete dataverzameling met deelnames sinds de 
openstelling van de regeling t/m 31 december 2020. 

0 

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers Gesloten RVO De regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen. De 
rapportage is bijgewerkt met administratieve 
aanvullingen en wijzigingen tot en met 30 september 
2020. 
 RVO gevraagd of deze waarde werkelijk klopt, geen 
reactie mogen ontvangen. 

0 



Tegemoetkoming sierteeltsector Gesloten RVO De regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen. De 
rapportage is bijgewerkt met administratieve 
aanvullingen en wijzigingen tot en met 30 september 
2020.  
RVO gevraagd of deze waarde werkelijk klopt, geen 
reactie mogen ontvangen. 

0 

Ontwikkelfonds Regio Zwolle 
(Staat in principe los van Coronacrisis, 
wel is er per 1 juli 2020 versneld het 
scholingsfonds voor individuele inwoners 
beschikbaar gekomen) 

Open Upgrade jezelf 
Regio Zwolle 

Aanvragen door individuele inwoners 47 

Aanvragen door individuele werkgevers/ZP’ers 10 

 
Bron: CBS, RVO, Belastingdienst, UWV, Techleap.nl, Qredits, Zelfstandigenloket, Horizon, Regio Zwolle en gemeente Noordoostpolder 
De gegevens gaan over 2020 en lopen tot en met 31 december 2020, tenzij anders aangegeven. 


