
 

Verslag bijeenkomst vrijdag 3 oktober 2014 

Aanwezig: Bote Klazes (Hilversum), Geert Hilbrands (Emmen), Jelle Brouwer (Emmen), Jannie v.d. 

Berg (ZLF Lelystad), Jan van Meeteren (ZLF Lelystad), Kor van Dijk (Groningen), Eddy Peters 

(Apeldoorn), Gerard Heimerikx (Apeldoorn), Anita Haalboom (Ede), Jacqueline de Rijk (Ede), Yvonne 

Tiemens (Deventer), Marjolijn Goldhorn (Barneveld), Ruud Ankersmit (Amersfoort), Coert de Vos 

(Tilburg), Gert Kamp (Zwolle), Jacob Gent (Zwolle), Klaas Olijve (Assen), Sandra van Dijk 

(Leeuwarden), Sjors Hempenius (Leeuwarden),  Sharon Leuveld (ROZ/PPO) en Angelique van 

Duinhoven (notulist) 

 

1. Opening 

Jannie opent de vergadering om 10.35 uur.  Geert trakteert op taart, omdat hij vandaag voor het 

laatst het PPO overleg bijwoont. Hij gaat met pensioen. 

We verwelkomen Coert de Vos; hij vervangt Tanja Jansen, die een andere baan heeft. Coert stelt zich 

voor. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen van Nijmegen, Utrecht, Arnhem en Eindhoven. 

4. Verslag 11 april 2014 

Naar aanleiding van: 

- punt 5: de expertmeeting is inmiddels geweest, en er komt een vervolg op. 

- punt 5 onder Apeldoorn: de stagiaire heeft het onderzoek naar het startersbeleid nog niet 

afgerond. 

5. Digitale intake voor het Bbz 

Jan heeft een demonstratie gemaakt van de digitale intake die het ZLF gebruikt, maar vanwege 

verbindingsproblemen kan hij deze nu niet laten zien. Hij laat wel zien hoe men zich via de site kan 

aanmelden en wat er dan voor vervolgstappen worden genomen. 



Ook het IMK heeft een digitale intake ontwikkeld. Tilburg krijgt binnenkort een demonstratie van het 

IMK en zal dit in het volgend overleg terugkoppelen. 

Dan zullen we opnieuw proberen de demonstratie van ZLF te laten zien, want ook dit model kan 

gedeeld worden. 

In aansluiting op dit onderwerp vertelt Bote over het gesprek dat hij had met Luc Vermeulen van 

MKB Support BV. Hij is bezig met het ontwikkelen van een digitaal ondernemingsplan voor starters. 

Het plan kan op de website van de gemeente worden geplaatst en gekoppeld worden aan een coach 

voor een soort e-learning programma.  

Het model is nog niet klaar maar hij is t.z.t. bereid een presentatie te geven. 

Omdat er meer belangstelling is voor e-learning voor starters kan dit een volgende vergadering als 

agendapunt behandeld worden. 

6. Kwijtschelding leenbijstand Bbz 

Jannie wil het probleem dat ontstaat met de toeslagen door de systematiek van Bbz onder de 

aandacht brengen bij het Ministerie. Om het probleem duidelijker te maken zal er een concrete casus 

voorgelegd worden. Vraag aan Gerard Heimerickx en Cor van Dijk om een casus aan te leveren. 

7. Uitspraak rechtbank inzake boete en standpunt PPO  

De meeste gemeenten voeren geen actief boetebeleid bij het niet aanleveren van bewijsstukken 

t.b.v. de definitieve vaststelling. Vooralsnog gaat men alleen in Leeuwarden een boete opleggen bij 

deze schending van de inlichtingenplicht. 

8. Wijzigingen beschikkingen per 1 januari 2015 via Stimulansz of werkgroep PPO 

Bij de meeste gemeenten bestaat er behoefte om vanuit het PPO de beschikkingen aan te passen. 

Het Gros is bijna klaar met het aanpassen van de beschikkingen, deze kunnen beschikbaar worden 

gesteld. Ook het ZLF heeft de beschikking al bijna op orde. Er wordt afgesproken dat door Gerard 

vanuit Gros, Jan vanuit het ZLF en iemand van Leeuwarden (ivm de boete) gekeken gaat worden naar 

de beschikkingen. 

9. Normbaten debiteuren 

Jannie zal een nieuw verzoek rondsturen om de behaalde cijfers m.b.t. de normering door te geven. 

Ze stuurt ook de definitie mee, zodat alle gemeenten dit op de juiste manier berekenen. 

10. Onderwerpen Nieuwsbrief, rondje langs de velden 

- ROZ 

Sharon vertelt namens Joop Wikkerink het volgende: 

PvdA lid John Kerstens heeft tijdens de behandeling van de Participatiewet het onderwerp 

‘loonkostensubsidie voor zzp’ers’ ingebracht als thema, maar dit is door de staatssecretaris 

afgeschoten bij behandeling in de 1e kamer, zonder motivatie.  

 Joop Wikkerink heeft hierover gesproken met Bert Otten. Bert gaat met John Kerstens in gesprek of 

het wellicht in een andere vorm toch in de wet ingepast zou kunnen worden. 

Vraag aan PPO-leden: zien wij mogelijkheden ihkv de beleidsvrijheid bij gemeenten om 

loonkostensubsidie toch ter beschikking te stellen voor zzp’ers? 

Verzoek aan de PPO leden hun reactie hierop te geven.  



Er worden door het ROZ veel activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op ondernemen in 

Duitsland. Omdat men in de grensstreek zit, bestaat daar veel interesse voor. 

Het Start Up project voor jongeren die willen ondernemen is gestart. 

Omdat de startersdag van KvK te ver weg is, gaat het ROZ voor de regio Twente en Achterhoek zelf 

iets organiseren. 

- Emmen 

Hier organiseert men ook zelf startersavonden. Tevens is er een bijeenkomst geweest voor 

accountants- en administratiekantoren om voorlichting te geven over het Bbz. 

- Gros Apeldoorn 

Men is druk met het herschrijven van rapportages en beschikkingen. Daarnaast wordt een eventuele 

samenwerking met het Stedenvierkant verkend. 

Eddy vraagt of het VNG een verslag van de expertmeeting kan aanleveren voor Nieuwsbrief. 

- Deventer 

Ook hier is men bezig met het verkennen van een eventuele samenwerking met het Stedenvierkant.  

Men is gestart met het ‘Ondernemershuis’. Hierin zitten mensen vanuit het MKB en de Bbz en 

binnenkort waarschijnlijk ook vanuit de Rabobank. 

De beleidsregels voor part-time ondernemerschap zijn aangenomen. Verzoek om deze delen met de 

andere PPO leden. Het beleid is vooral bedoeld voor de nieuwe instroom en is erop gericht dat de 

klant bij een niet levensvatbaar bedrijf een vastgestelde periode op zoek gaat naar een baan in 

loondienst, naast het ondernemerschap. 

- ZLF 

Hier is men voortdurend bezig met het verbeteren van de producten richting de aangesloten 

gemeenten. De voortgangsonderzoeken worden uitbesteed aan adviseurs, die dan tevens de 

definitieve vaststelling en/of uitstel van betaling regelen. ZLF heeft een digitaal rekenmodel waarmee 

de klant maandelijks zijn inkomsten moet doorgeven. Dit rekenmodel kan Jan misschien bij het 

volgend overleg laten zien. 

- Zwolle 

Hier verzorgt men een workshop over bescheiden schaal op het Divosa congres. De bescheiden 

schaal regeling wordt gezien als activeringsmiddel en daardoor ook als reïntegratietraject. 

Men is bezig met een ESF aanvraag. De bedoeling is de ESF gelden te gebruiken voor een traject 

gericht op jongeren en 45plussers. 

Er wordt met IMK gesproken over 155. 

Bij het debiteurenbeheer wordt meer aandacht besteed aan de ‘problematische’debiteuren. 

Debiteuren die 1 maand niet betalen, worden direct gebeld en dit heeft een positief effect. 

- Hilversum 

Hier is men ook bezig met het maken van beleid voor de bescheiden schaal regeling, o.a. als 

springplank richting het Bbz. 

- Amersfoort 

De selectiefase voor starters, waarover Ruud in een eerder overleg vertelde, is behoorlijk succesvol 

gebleken. Er zijn tot nu vijf bijeenkomsten geweest, die zijn bezocht door 130 klanten en dit heeft 35 



trajecten opgeleverd. 

Men is bezig met beleid te ontwikkelen t.a.v. schuldhulpverlening voor zelfstandigen. Verzoek om de 

beleidsnota te delen zodra deze klaar is. 

Er is een geldloket opgericht in samenwerking met Menzing en Partners. 

- Tilburg 

Vanuit de schuldhulpverlening is gestart met een budgetcursus voor ondernemers. 

Het Bureau Zelfstandigen zit binnen de afdeling Economie en Arbeidsmarkt. Het Bbz wordt steeds 

meer gezien als uitstroomtraject. 

In januari/februari 2015 vindt het evenement ‘Brabant Start’ plaats. Dit evenement kan een goed 

middel zijn om in contact te komen met andere gemeenten in deze regio. 

- Barneveld 

Men heeft zich aangesloten bij 155 (zie volgend agendapunt). 

Bij de schuldhulpverlening voor zelfstandigen is besloten dat de gemeente de kosten van de intake 

en stabilisatiefase gaat vergoeden voor ondernemers. Tevens gaat er indien nodig budgetbegeleiding 

aangeboden worden. 

Er komt een startersbijeenkomst voor het project ‘Ik start smart’ en er komt een project in de 

recreatieve sfeer, samen met Ede. 

- Ede 

Men betreurt het dat er in Ede niet gecommuniceerd is over bovengenoemd project. 

Er loopt een traject i.s.m. IMK waarbij parttime ondernemerschap wordt gecombineerd met een 

parttime baan. 

- Groningen 

Men is nog steeds bezig de eigen positie te versterken; inmiddels is duidelijk dat de afdeling blijft 

bestaan.  

De intake van de marginale zelfstandigen komt weer naar de afdeling Bbz. 

- Friesland 

De focus ligt hier op het debiteurenbeheer. 

Door de bezuinigingen zijn er minder aanmeldingen voor de pré-start. 

Sjors heeft binnenkort een gesprek met het IMK en de Penitentiaire Instelling Leeuwarden over een 

traject gericht op ex-gevangenen. 

11. Ervaringen met www.155.nl in relatie tot MKB Doorstart.nl 

In Barneveld heeft men vooralsnog gekozen gebruik te gaan maken van 155 van IMK, omdat men dit 

concreter vindt dan het Doorstart loket. Omdat ze hier nog maar net mee zijn gestart, zijn er nog 

geen ervaringen. Ook de andere gemeenten hebben nog geen ervaring met 155. 

Jannie geeft een presentatie van MKB Doorstart. Het loket is er nu nog alleen voor Flevoland maar 

het is de bedoeling dat het de komende tijd wordt uitgerold over heel Nederland. 

12. Brainstorm over acties/standpunten voor volgend jaar 

Jannie heeft vanuit het VNG en het Ministerie de vraag gekregen welke punten voor volgend jaar 

belangrijk zijn. Er blijkt budget te zijn bij het Ministerie, dus misschien is het een optie om m.b.v. het 

PPO weer een congres te organiseren.  

http://www.155.nl/


Jannie vraagt input vanuit het PPO voor het overleg dat zij binnenkort met de VNG  heeft. De 

volgende zaken passeren de revue: 

- Willen we met het PPO een groter platform worden door bijvoorbeeld te gaan samenwerken met 

de G4? Voordeel hiervan kan zijn dat we meer invloed krijgen doordat we een landelijk platform 

worden en door met meer gemeenten te overleggen kunnen we ook regionale verschillen beter in 

kaart brengen. Een nadeel kan zijn dat de G4 soms in hun standpunten afwijken en andere belangen 

hebben dan kleinere gemeenten. 

- Willen we meer samenwerking met Stimulansz en Divosa? Stimulansz is een platform dat meer is 

gericht op uitvoeringszaken. Samenwerking kan voor het PPO interessant zijn op het gebied van 

beschikkingen en opleidingen. Bestuur zal een verkennend gesprek voeren met beide partijen. 

- De ingevoerde normering staat haaks op het doel van het Bbz en heeft ongewenste effecten. 

Voorbeeld: er is in 2009 een groot krediet verstrekt-> het bedrijf is failliet gegaan waardoor er niet 

wordt afgelost-> hierdoor wordt de norm niet gehaald-> de betreffende gemeente wordt 

voorzichtiger met het verstrekken van nieuwe kredieten-> hierdoor komt er nog minder aan 

aflossingen binnen enz. enz. 

Jannie wil dit punt bespreken en gaat de gemeenten weer benaderen met het verzoek hun cijfers 

door te geven. Belangrijk is dat alle gemeenten daarbij uitgaan van de uniforme definitie van de 

normbaat. Deze zal worden rondgestuurd. 

13. Mededelingen 

- Jannie zal Sjon en Tanja uitnodigen bij het volgende overleg zodat we afscheid van ze kunnen 

nemen. 

- Huub is vandaag afwezig omdat het Bureau Zelfstandigen Utrecht aan het verhuizen is naar een 

nieuwe locatie.  

14. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

- Geert zit met een vermogensvraagstuk. Een starter vanuit de WWB krijgt vanwege de 

vermogensvrijstelling van de eigen woning binnen de WWB, zijn WWB uitkering ‘om niet’, terwijl hij 

bij de vermogensvaststelling op grond van het Bbz een mogelijke Bbz uitkering niet ‘om niet’ zou 

ontvangen. De gemeenten zijn het er over eens dat deze klant hier niet de dupe van mag worden en 

er worden verschillende tips gegeven om dit probleem op te lossen. 

- Jannie is benaderd door het FOI met de vraag of er nog opleidingsbehoefte bestaat voor volgend 

jaar. Deze blijkt er niet te zijn. 

 

Jannie sluit de vergadering om 14.45 uur. 

Volgend overleg  is op 21 november 2014.  

 

 

 

 

 



Actiepunten 

 

WIE WAT AAN WIE 

Allen Beleidsmogelijkheden uitzoeken m.b.t. loonkostensubsidie voor 

zzp’ers 

Joop 

Wikkerink 

Gerard 

en Cor 

Casus aanleveren m.b.t. Bbz en toeslagen Jannie 

Allen Normering aanleveren op basis van gemailde definitie Sharon 

Allen Wie meldt zich aan als nieuw bestuurslid ? Allen 

Gerard, 

Jan, 

medew. 

Friesland 

Werkgroep vormen t.b.v. beschikkingen  

Yvonne Beleidsregels parttime ondernemerschap  Allen 

Ruud Beleidsnota Schuldhulpverlening zelfstandigen Allen 

Jannie Agendapunt: Digitale intake, demonstratie ZLF en terugkoppeling 

door Coert van demonstratie IMK  

 

Jannie Agendapunt: Medewerker Belastingdienst of Ministerie uitnodigen  

Jannie Agendapunt: Medewerker Ondernemersklankbord uitnodigen voor 

voorlichting 

 

Jannie Agendapunt: E-learning voor starters, evt. demonstratie Luc 

Vermeulen MKB Support 

 

 

 


