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1 Inleiding

De zes gemeenten in Flevoland werken sinds 2003 samen bij de uitvoering van het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en aanverwante regelingen. Zij bieden een vangnet aan 
ondernemingen met tijdelijke financiële problemen, maar een goed toekomstperspectief. 

De uitvoering van het Bbz, de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en sinds 2020, de Tijdelijke overbruggingsregeling 
voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is door de Flevolandse gemeenten belegd bij de gemeente 
Lelystad en van daaruit bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF).  

Het ZLF is een team binnen het Sociaal Domein van gemeente Lelystad en legt ook verantwoording af 
aan deze gemeente. Gemeente Lelystad legt verantwoording af aan de deelnemende gemeenten.
Voor de verantwoording naar de deelnemende gemeenten stelt het ZLF jaarlijks een bedrijfsplan op. 
In het Bedrijfsplan ZLF 2022 staat een overzicht van de taken van het ZLF, de uitvoering van het Bbz 
in 2021 en belangrijke landelijke ontwikkelingen. Daarnaast staat in het bedrijfsplan onder andere een 
prognose van de uitvoeringskosten per gemeente. 

Door de tijdelijke maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen 
hebben veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten moeten missen. Om deze groep te 
ondersteunen, kwam het kabinet met ingang van 1 maart 2020 met de Tozo. Per 1 oktober 2021 is de 
Tozo stopgezet. Vanaf 1 oktober 2021 wordt de bijstand aan zelfstandigen waar nodig uitsluitend nog 
verstrekt op grond van het Bbz. 

De aanvraagprocedure bij het Bbz is intensiever en kost meer tijd dan die bij de Tozo en
Participatiewet. Om de uitvoering van deze aanvraagprocedure voor gemeenten en ondernemers te
vergemakkelijken, is het Bbz voor het laatste  kwartaal van 2021 tijdelijk vereenvoudigd. Het doel van 
de tijdelijke aanpassingen is het verlichten van de uitvoeringslast voor de gemeenten (ZLF) en zoveel 
mogelijk inzet van de medewerkers van de gemeenten (ZLF) om inhoudelijke ondersteuning van 
ondernemers mogelijk te maken. De nadruk ligt op kansrijk ondernemen na Corona en ondernemers 
ondersteunen bij het opnieuw zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien. De Bbz regeling is 
er als vangnet.

Door herinvoering en verlenging van coronamaatregelen in december 2021 en januari 2022 is de 
instroom in het Bbz ook in het 1e kwartaal van 2022 groter dan de instroom gemiddeld genomen is. 
Het kabinet heeft 14 december 2021 dan ook bekendgemaakt het vereenvoudigde Bbz met drie 
maanden te verlengen (vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022). Dat zorgt ervoor dat de regeling 
uitvoerbaar blijft voor gemeenten (ZLF) en dat aan ondernemers de komende tijd tijdig 
(inkomens)ondersteuning kan worden geboden. Vanaf 1 april 2022 is de reguliere Bbz regeling van 
toepassing. 

Vanwege  recente ontwikkelingen en de extra werkzaamheden die deze tijdelijke regeling met zich 
meebrengt, moet het Bedrijfsplan ZLF 2022 worden aangevuld.
Dit addendum op het Bedrijfsplan ZLF 2022 is ter verantwoording van de extra werkzaamheden van 
het ZLF als gevolg van de verlenging van het vereenvoudigde Bbz in het eerste kwartaal van 2022.
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2. Verlenging maatregelen 

Vanwege de onzekerheid rondom de nieuwe variant van het coronavirus heeft het kabinet een 
stevigere lockdown aangekondigd. Daarom kiest het kabinet ervoor om de steun aan ondernemers 
tijdelijk te verruimen voor het vierde kwartaal van 2021 en het steunpakket in het eerste kwartaal van 
2022 grotendeels in stand te houden zoals aangekondigd in de brief van 14 december 2021.

Het Bbz biedt voldoende ruimte om zelfstandige ondernemers die financiële ondersteuning nodig 
hebben op te vangen. Het Bbz biedt ook ruimte om ondernemers op andere manieren te 
ondersteunen, bijvoorbeeld met heroriëntatie of schuldhulpverlening. Verder ontbreekt bij de Tozo een 
toets op levensvatbaarheid van de onderneming. Het kabinet vindt het in deze fase van de pandemie 
van belang dat de inkomensondersteuning bij die zelfstandigen terecht komt van wie verwacht wordt 
dat ze na het wegvallen van de contact beperkende maatregelen in staat zijn hun onderneming 
succesvol voort te zetten. Om die reden is gekozen voor verlenging van het versoepelde Bbz in plaats 
van verlening van de Tozo.

Voor zelfstandigen waarvan de onderneming niet levensvatbaar is, worden er naast 
inkomensondersteuning met voorwaarde van bedrijfsbeëindiging vanuit gemeenten mogelijkheden 
geboden tot heroriëntatie richting andere (bedrijfs)activiteiten.

2.1 Verlenging vereenvoudigde Bbz
Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het corona-virus te beteugelen derven veel 
ondernemers inkomsten. Het kabinet heeft 14 december jl. dan ook bekendgemaakt het 
vereenvoudigde Bbz met drie maanden te verlengen (vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022). Dat zorgt 
ervoor dat de regeling uitvoerbaar blijft voor gemeenten en dat aan ondernemers de komende tijd 
tijdig (inkomens)ondersteuning kan worden geboden. Dit betekent voor de Bbz-regeling dat tot 1 april 
2022 de onderstaande wijzigingen van kracht blijven en:

 gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren;
 dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering 

kunnen aanvragen;
 en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in 

plaats van per boekjaar) vaststelt.

Het Bbz is in januari 2022 aangepast en bevat de verlenging van de tijdelijke afwijkende regels tot 1 
april 2022. Hierdoor neemt de piekbelasting en werkdruk bij de beoordeling van de aanvragen af.

Het versoepelde Bbz geldt alléén voor nieuwe aanvragen in het 4e kwartaal van 2021 en in het 1e 
kwartaal van 2022. Voor ondernemers die vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering ontvingen en 
waarbij deze verlengd werd in het 4e kwartaal van 2021 bleven de reguliere Bbz-artikelen gelden. Ook 
bij een verlengingsaanvraag in het 1e kwartaal van 2022 blijft voor deze groep ondernemers het 
reguliere Bbz gelden.

De periode waarvoor deze Bbz-uitkering wordt toegekend, telt mee voor de maximale duur
waarvoor een Bbz-uitkering kan worden toegekend. Die maximale duur is per doelgroep
verschillend.

Tabel: Maximale duur uitkering en mogelijkheid bedrijfskapitaal per doelgroep
Doelgroep Maximale duur uitkering 

levensonderhoud 
Gevestigde zelfstandige 12 maanden, 2 x verlenging met maximaal 

12 maanden mogelijk tot 36 maanden. 
Beëindigende 
zelfstandige 

12 maanden, 1 x verlenging met maximaal 
12 maanden mogelijk. 

Oudere zelfstandige Tot aan de AOW-leeftijd. 
Startende zelfstandige 18 maanden, met verlenging tot maximaal 36 

maanden mogelijk. 
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Terugwerkende kracht aanvragen
Zelfstandige ondernemers kunnen de uitkering (in het 4e kwartaal van 2021 én) in het 1e kwartaal van 
2022 met terugwerkende kracht tot de 1e van de voorafgaande maand aanvragen (art. 56 lid 1 Bbz).
Dit houdt voor het 1e kwartaal van 2022 het volgende in:

 De ondernemer kan de uitkering alleen aanvragen – en de gemeente toekennen - per 1e van 
de maand;

 In de maand januari is dat per 1 december of per 1 januari (of per 1 februari of 1 maart).
De terugwerkende kracht gaat in januari dus over de jaargrens heen;

 In februari per 1 januari of 1 februari (of per 1 maart); en
 In de maand maart per 1 februari of 1 maart.

De Bbz-uitkering kan in de periode januari t/m maart 2022 voor deze periode – en voor maximaal 4 
maanden (inclusief december) - worden aangevraagd en toegekend. Voor de periode oktober t/m 
december 2021 gold een maximum van 3 maanden. Na deze 2 periodes kan geen gebruik meer 
worden gemaakt van het tijdelijk aangepaste Bbz. In april 2022 kan dus niet meer met terugwerkende 
kracht Bbz worden aangevraagd, maar geldt de datum van melding als ingangsdatum. 

Een ondernemer die in het 4e kwartaal een Bbz-uitkering ontving en voor het 1e kwartaal van 2022 
nogmaals een beroep wil doen op het Bbz, moet hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. De 
mogelijkheid bestaat om, zoals ook binnen het reguliere Bbz, voorschotten te verlenen voor de 
algemene bijstand.

Fiscale gevolgen 
De uitkering die volgens het tijdelijk aangepaste Bbz wordt verstrekt, wordt direct om niet toegekend. 
Doordat de vaststelling nu niet plaatsvindt na het boekjaar en direct om niet wordt toegekend, is de 
uitbetaalde algemene bijstand belast met loonheffing. Dit betekent dat de ondernemer en zijn 
eventuele partner na afsluiting van het boekjaar een jaaropgaaf ontvangen van de ontvangen 
uitkering. Dit wijkt af van de reguliere vaststellingen van leenbijstand, waarbij over het bedrag om niet, 
vanaf het moment van omzetting òf eindheffing is verschuldigd òf onbelast wordt toegekend.

Wanneer de uitbetaling van de uitkering van december plaatsvindt in januari 2022, geldt dit voor de 
ondernemer als inkomen over het jaar 2022. Dit kan fiscale gevolgen hebben. Deze situatie kan zich 
voordoen bij een aanvraag eind december voor de maanden november en/of december 2021 of bij 
een aanvraag in januari 2022 met terugwerkende kracht tot 1 december.

2.2 Terugbetaling Tozo-leningen 
In de Tozo, die heeft gelopen tot 1 oktober 2021, is geregeld dat zelfstandig ondernemers per 1 
januari 2022 dienen te starten met het aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal Tozo. Veel 
zelfstandig ondernemers zijn vanwege de huidige aangescherpte coronabeperkingen nog niet in staat 
om vanaf die datum aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Om deze reden besluit het 
kabinet om twee wijzigingen in de terugbetaling van deze leningen door te voeren die hierna worden 
toegelicht. 

Als eerste heeft het kabinet besloten om een wijziging door te voeren zodat de verplichting om de 
Tozo-lening terug te betalen aanvangt op 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022 en dat gedurende de 
periode van dit uitstel geen rente wordt opgebouwd. 

Zoals beschreven in de Kamerbrief van 14 december jl. was het al mogelijk om individueel uitstel van 
de terugbetalingsverplichting te verlenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De 
VNG en diverse gemeenten hebben het kabinet verzocht om het mogelijk te maken generiek uitstel te 
kunnen verlenen aan deze doelgroep, zonder dat er steeds een individuele afweging moet worden 
gemaakt. Gelet op de aangescherpte contactbeperkende maatregelen en de signalen van gemeenten 
en ondernemers komt het kabinet aan het verzoek tegemoet. 

De tweede wijziging betreft een verlenging van de looptijd van de Tozo-lening. Voor alle Tozo-
leningen wordt de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop 
deze moet zijn terugbetaald) met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. 

Bovengenoemde gewijzigde voorwaarden gelden voor alle verstrekte Tozo-leningen. De wijzigingen 
zijn met terugwerkende kracht in werking getreden. Zelfstandig ondernemers die eerder dan nodig 
rente en aflossing willen betalen, kunnen dit blijven doen. De rentestop over de periode 1 januari 2022 
tot 1 juli 2022 geldt ook voor hen.
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3. Ondersteuning aan gemeenten 

Het kabinet is zich ervan bewust dat deze wijziging op deze korte termijn ook het nodige van 
gemeenten vraagt en is gemeenten dan ook zeer erkentelijk voor de inspanningen die hiervoor 
verricht worden.

Het deelbudget Bbz van het Macrobudget wordt aangepast op de verwachte doorstroom. Door de 
wijzigingen van het Bbz neemt de gemiddelde uitkering en het aantal zelfstandigen met recht op een 
Bbz-uitkering toe. De budgettaire gevolgen van de instroom van voormalig Tozo-ontvangers in het 4e 
kwartaal van 2021 worden geraamd op € 84 miljoen. Een deel van de zelfstandigen zal ook in 2022 
nog gebruikmaken van het Bbz.

3.1 Financiële middelen voor gemeenten 
Het verwachte budgettair beslag van de verlenging van de aanpassingen in het Bbz voor het 1e 
kwartaal van 2022 is € 16 miljoen. Dit bedrag is exclusief de autonome ontwikkeling van het beroep op 
het Bbz. De totale uitgaven aan het Bbz in 2022 worden geraamd op € 186 miljoen. Dit is een 
voorlopige inschatting en afhankelijk van de ontwikkelingen in de coronamaatregelen en het 
uiteindelijke beroep op het Bbz. De raming kan op een later moment in 2022 nog worden bijgesteld op 
basis van deze ontwikkelingen.
Er wordt geen extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Bbz-regeling.

3.2 Prognose kosten gemeenten voor de uitvoering van het Bbz in eerste kwartaal van 2022.
Het Zelfstandigenloket Flevoland verricht de werkzaamheden voor het Bbz. Jaarlijks wordt een 
prognose gemaakt van de uitvoeringskosten op basis van productaantallen en prijzen. 

Gezien de economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen rondom de steunmaatregelen, kunnen 
wij de verwachting  voor 2022  van de aantallen Bbz aanvragen moeilijk aangeven. Daarom is in het 
Bedrijfsplan Zlf 2022 voorgesteld de prognose van 2021 te handhaven voor 2022. Op basis van 
informatie over het laatste kwartaal van 2021 kan wel een inschatting worden gemaakt van het aantal 
verwachte aanvragen Bbz -levensonderhoud over het eerste kwartaal van 2022. In onderstaand 
schema is het aantal aanvragen Bbz-levensonderhoud in het vierde kwartaal van 2021 opgenomen. 

Aantal aanvragen Bbz-Levensonderhoud 4e kwartaal 2021

Gemeente Levensonderhoud

Almere 314

Dronten 16

Lelystad 79

Noordoostpolder 8

Urk 2

Zeewolde 19

totaal 438

De verwachting is dat het aantal aanvragen in het eerste kwartaal 2022 gelijk blijft aan het aantal 
aanvragen in het vierde kwartaal van 2021. Daarbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat 
ondernemers in januari 2022 nog een aanvraag kunnen indienen over december 2021. Daardoor kan 
het aantal mogelijk toenemen in het eerste kwartaal. 

Voorstel
 
Het ZLF informeert de gemeenten in juni 2022 over de verwachte uitgaven Bbz. Dan is er meer 
duidelijkheid of er extra middelen nodig zijn voor de uitvoering en de dekking van deze kosten. 
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4. Uitvoering  verwerking tijdelijke Bbz aanvragen door het ZLF

Op 14 december 2021 heeft de minister de verlenging van het vereenvoudigde Bbz aangekondigd. 
Voor deze verlenging is aanpassing van het Bbz - een algemene maatregel van bestuur (AMvB) -
nodig. Omdat deze aanpassing begunstigend van aard is en het om een uitzonderlijke situatie gaat 
waarin zeer snel gereageerd moet worden, is het mogelijk om aan deze wijziging terugwerkende 
kracht te verlenen.

De vereenvoudigde Bbz-aanvragen worden net als de Tozo-aanvragen digitaal ingediend. Er wordt 
gewerkt met een digitaal klantdossier, waardoor het aanvraagformulier, de bewijsstukken, maar ook 
de inzage in het dossier en de besluiten van gemeente beschikbaar komen via inlog met DigiD. We 
verwachten hierdoor meer complete aanvragen. 

Het verwerken van de aanvragen zijn deels gerobotiseerd. Dat wil zeggen dat na ontvangst van een 
aanvraag, het werkproces door een robot wordt opgeboekt. Door deze administratieve belasting bij de 
consulent weg te nemen, kan de consulent meer tijd besteden aan de beoordeling van de aanvragen. 

Het ZLF is telefonisch bereikbaar tussen 9.00 -17.00. Er is een team van 4 medewerkers om de 
ondernemers te woord te staan. Daarnaast kan de ondernemer een contactformulier invullen met de 
vragen, zodat het ZLF deze telefonisch of via de mail kan beantwoorden.
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5. Verzoek om heraanlevering gewijzigde tabel fouten en onzekerheden behorende bij de 
goedkeurende controleverklaringen SiSa 2020  (verantwoording Tozo)

Op 23 september 2021 heeft het ZLF bij het Ministerie van SZW om uitstel gevraagd voor het indienen 
van een gewijzigde tabel SiSa verantwoording TOZO voor de 6 deelnemende gemeenten in 
Flevoland. Het Ministerie verzocht het ZLF om hiervoor een nadere onderbouwing aan te leveren. 
Op 11 november 2021 heeft het ZLF bij het Ministerie van SZW een nadere onderbouwing ingediend 
met betrekking tot het verzoek om een gewijzigde SiSa over het boekjaar 2020 aan te mogen leveren. 
Er is voor de 6 deelnemende gemeenten in Flevoland sprake van een goedkeurende 
accountantsverklaring. Met de fouten en onzekerheden zijn we onder de 1% en 3% gebleven en 
voldoen dus aan de goedkeuringstolerantie.
De aanleiding van het verzoek is dat het Ministerie voor de TOZO heeft aangegeven dat elke fout en 
onzeker bedrag direct van de Rijksvergoeding wordt afgetrokken en dat levert voor de gemeenten - 
met name voor de gemeente Almere - een financieel nadeel op.
Op 13 december 2021 heeft het ZLF van het Ministerie van SZW een reactie op het verzoek voor 
heraanlevering ontvangen. Het ministerie heeft het verzoek niet gehonoreerd. 

Getracht is om langs diverse kanalen aandacht te vragen voor deze situatie. Met behulp van de 
gemeente Almere is juridische ondersteuning gevraagd. Dit heeft o.a. tot een heraanlevering van de 
gewijzigde tabellen van de accounant geleid. Omdat de fouten en onzekerheden beneden de 
€ 125000,00 liggen bevatten de tabellen geen fouten en onzekerheden meer. Na overleg met de 
gemeenten zijn de tabellen door de diverse gemeenten aangeleverd met bijbehorende brief bij het 
ministerie van SZW. Op 21 april is er een overleg om een bezwaar te voorkomen tussen de DG van 
het ministerie van SZW en de wethouder van de gemeente Almere waarin ons verzoek tot 
heraanlevering wordt besproken. Indien dit niet mogelijk is gaan de gemeenten in bezwaar tegen de 
vaststelling van de Rijksvergoeding op het dit onderdeel. 

Overzicht Fouten en Onzekerheden
In de SISA bijlage 2020, die is aangeleverd zijn de fouten en onzekerheden geëxtrapoleerd. In de 
afgelopen periode hebben er aanvullende controles plaatsgevonden en zijn de afwijkingen geïsoleerd 
per gemeenten.  De accountant heeft een volgende inschatting van de geïsoleerde fouten afgegeven. 

Fouten:
Gemeente Opgenomen in SISA-bijlage Uitkomst nadere controle
Almere € 662.528,- € 83.000,-
Lelystad € 193.319,- € 44.000,-
Dronten € 60.957,- € 0,-
Noordoostpolder € 44.585,- € 4.000,-
Zeewolde € 34.295,- € 7.000,-
Urk € 9.395,- € 0,-

Omdat de fouten beneden de € 125.000,- liggen, is bij de aanlevering aan het min SZW in de tabel     
€ 0,- aan fouten opgenomen.

Onzekerheden:
Gemeente Opgenomen in SISA-bijlage Uitkomst nadere controle
Almere € 814.754,- 0,00
Lelystad € 226.179,- 0,00
Dronten € 71.958,- 0,00
Noordoostpolder € 70.603,- 0,00
Zeewolde € 49.802,- 0,00
Urk € 16.525,- 0,00

Voorstel: 
Gemeenten in Flevoland hebben de gewijzigde tabellen als onderdeel van de Sisa verantwoording 
TOZO ingediend bij het ministerie van SZW. Indien heraanlevering niet wordt geaccepteerd, dan zal 
een bezwaarschrift worden ingediend. Hierover stemt het ZLF af met de gemeenten.



6. Taakoverdracht Stichting MKBDoorgaan.nl aan de stichting Nederland Geldzorgenvrij. 

In Januari 2014 heeft het college van de gemeente Lelystad in samenwerking met de gemeenten en 
de provincie van Flevoland besloten in te stemmen met een pilot inrichting MKB Doorstartloket en 
Doorstartfonds. Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) was een van de initiatiefnemers. Deze pilot 
vroegsignalering is een succes geweest en het MKB Doorstartloket is inmiddels doorontwikkeld naar 
een landelijk opererende stichting, inmiddels genaamd MKBDoorgaan.nl.  
De tijd is rijp om de taken van de stichting MKB Doorgaan onder te brengen bij Geldfit Zakelijk via de 
stichting Nederland Geldzorgenvrij onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Onlangs 
hebben het college van de gemeente Lelystad en de provincie ingestemd met de taakoverdracht. 
Hieronder de motivering zoals opgenomen in het collegevoorstel van gemeente Lelystad.

Motivering collegevoorstel Lelystad:

Argumenten:

a. De stichting MKBDoorgaan.nl is in 2014 gestart in Flevoland met als doel het op een 
laagdrempelige wijze digitaal en/of fysiek diensten en/of producten beschikbaar te stellen 
voor alle MKB-ondernemers in Nederland die in financiële problemen dreigen te geraken. 
Het daardoor behouden van ondernemerschap en arbeidsplaatsen, en deze creëren en 
toegankelijk maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

b. Daarbij hebben de initiatiefnemers van MKB-Doorgaan.nl, waar onder het 
Zelfstandigenloket Flevoland, het streven gehad om de voorziening landelijk beschikbaar te 
krijgen. Dat heeft eind 2019 geleid tot een pilot met Geldfit Zakelijk, onderdeel van de 
Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Hierin trekken diverse banken, verzekeraars, het 
Ministerie van SZW en diverse gemeenten op om hulp te bieden aan particulieren en 
ondernemers met financiële problemen. Voor de uitvoering hiervan is de Stichting 
Nederland Geldzorgenvrij opgericht.

c. Om de faciliteiten en de landelijke uitrol een structureel karakter te geven zijn diverse 
gesprekken gevoerd tussen de Stichting MKBDoorgaan.nl en de stichting Nederland 
Geldzorgenvrij. Deze gesprekken hebben geleid tot een voornemen tot taakoverdracht, 
waarbij werkzaamheden die MKBDoorgaan.nl verricht blijven bestaan enerzijds als 
zelfstandig merk en anderzijds als direct onderdeel van Geldfit Zakelijk en de NSR. Na 
instemming van de betrokken partijen is in de taakoverdracht  per 1 april 2022 gerealiseerd.

d. Daarbij neemt Stichting Nederland Geldzorgenvrij alle verplichtingen van de Stichting 
MKBDoorgaan.nl over. Dat geldt ook -na toestemming van de provincie en de afzonderlijke 
Flevolandse gemeenten- voor de subsidieverplichtingen en de uitvoering van het 
projectplan.

2. De dienstverlening die het Zelfstandigen Loket Flevoland inkoopt van de stichting MKB   
Doorgaan na de taakoverdracht te betrekken van Geldfit zakelijk. 
a. Het ZLF is landelijk een van de voortrekkersorganisaties voor de aanpak van financiële 

problemen bij zelfstandigen. Vanuit deze voorhoedepositie was het logisch dat het MKB 
doorstartloket in Flevoland is gestart. 

b. De in te kopen diensten en bijbehorende kosten van Geldfit zakelijk worden jaarlijks 
opgenomen in het bedrijfsplan ZLF. De dienstverlening en de producten blijven ongewijzigd 
voor de gemeenten in Flevoland. Door deze krachtenbundeling kan de vroeg signalering 
van financiële problemen in het MKB sneller worden gerealiseerd bij alle gemeenten in 
Nederland. Daarbij wordt de dienstverlening van MKBDoorgaan.nl voor nog meer 
ondernemers toegankelijk gemaakt. 

Kanttekeningen:

Met de voorgenomen taakoverdracht komt MKB Doorgaan op een gewenste grotere afstand van 
het ZLF te staan terwijl de dienstverlening wordt gecontinueerd. De teamleider van het ZLF was ook 
directeur bij MKB Doorgaan. 
Het ZLF blijft voor de provincie Flevoland diensten uitvoeren t.b.v. het MKB-Doorstartfonds zoals 
vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst tussen provincie Flevoland en gemeente Lelystad 
uit 2020. 
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Financiën:
De diensten van MKBDoorgaan.nl worden opgenomen in de nieuwe stichting, als ook de prijzen 
zoals opgenomen in het bedrijfsplan ZLF voor 2022. Per gemeente zal een inkoopovereenkomst 
met de stichting Nederland Geldzorgenvrij worden gesloten. Het ZLF zal de gemeenten hierover 
informeren. 
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