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VERSLAG ledenbijeenkomst PPO 

Datum: 15 april 2016 

Tijd: 10.30 – 14.30 uur 

Locatie: Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 

 

Aanwezig: Jannie van den Berg (ZLF), Eddy Peters en Gerard Heimerikx (Apeldoorn), Carlo 

Duzijn en Hans Logtenberg (Zwolle), Marjolijn Goldhoorn (Barneveld), vervanger Pien 

Abbema (Arnhem), Anita Haalboom en Lotty van Harn (Ede), Harry Seegers (Nijmegen), 

Gerard Ossewaarde (Maastricht), Jelle Brouwer (Emmen), Maureen Oude Oosterik (ROZ), Sjors 

Hempenius (BZF), Manon Dierdorp (Utrecht), Alie Brouwer (Midden-Drenthe), Coert de Vos 

(Tilburg), Abdel Faress en Bote Klazes (Hilversum), Kor van Dijk en Janneke de Lange 

(Groningen), Ruud Ankersmit (Amersfoort), Jos Castelijns (Eindhoven), Henrie van Haaren 

(Helmond), Sharon Leuveld (ROZ/PPO). 

Afgemeld: Klaas Olijve (Assen), Brigitte de Geest (Het Plein), Arnold Witjes (Deventer) 

 

Mededelingen 

Bote Klazes trakteert omdat het zijn laatste keer bij het PPO overleg is. Bote wordt bedankt 

voor zijn inzet en betrokkenheid bij PPO.  

 

Terugkoppeling Meedoen Geld(t) 22 maart: 

Jannie koppelt terug hoe het evenement Meedoen Geld(t) op 22 maart was, waar Jannie, 

Janneke en Sharon namens PPO aanwezig waren. Het was een goede bijeenkomst, ze hebben 

veel mensen over het Bbz kunnen informeren en ook collega’s uit het land gesproken 

(Rotterdam, Oss). We kunnen de contacten daar opgedaan ook in de Bbz lobby gebruiken. 

Lees hier het verslag van het event: http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-

onderzoek/overzicht-lectoraten/financial-inclusion-and-new-

entrepreneurship/agenda/meedoen-geldt/verslag  

 

(Potentiële) nieuwe leden/gasten: 

Maastricht is vandaag aanwezig als gast, er is interesse in lidmaatschap (inmiddels zijn ze 

aangemeld als lid!). 

Rotterdam, Den Haag en Haarlem schuiven ook een keer aan (konden vandaag niet). 

Oss is nog niet zover, maar Janneke blijft namens PPO contact houden. 

 

Verslag vorige bijeenkomst 

Opmerkingen/toevoegingen nav verslag: 

Platform Stimulansz gaat wel door; er is een opvolger voor Jan Zorg. Men heeft vernomen dat 

IMK het over gaat nemen; Richard van der Zanden. 

 

Ondernemershuizen/pleinen en de betrokkenheid van gemeenten groeit enorm. Dit item 

blijft ook nadrukkelijk op de PPO agenda, zodat we ervaringen en eventuele stukken kunnen 

uitwisselen met elkaar. 

 

 

 

http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzicht-lectoraten/financial-inclusion-and-new-entrepreneurship/agenda/meedoen-geldt/verslag
http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzicht-lectoraten/financial-inclusion-and-new-entrepreneurship/agenda/meedoen-geldt/verslag
http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzicht-lectoraten/financial-inclusion-and-new-entrepreneurship/agenda/meedoen-geldt/verslag
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Parttime ondernemen – bijeenkomst 28 januari:  

Geen antwoorden gekregen op de vragen/problematieken die we vanuit PPO hebben 

ingebracht, ook andere gemeenten liepen daar tegenaan. Janneke heeft aangestipt dat er 

vanuit die pilot weinig is meegedacht en de koplopergemeenten weinig ondersteuning 

hebben gekregen vanuit Divosa en daar komt verandering in, is beloofd. 

Radar heeft een subsidie aangevraagd voor verlenging van de pilot. 

ACTIE bestuur: Kim Kruisdijk uitnodigen voor volgende overleg.  

 

Jaarrekening en jaarverslag  

Geen opmerkingen op jaarrekening en jaarverslag, hierbij vastgesteld. 

ACTIE bestuur: volgende keer wordt een begroting aangeleverd. 

 

Inzet bestuur  - vergoedingsvoorstel   

Het bestuur heeft lang gesproken over een vergoeding en Jannie vraagt de leden om op het 

voorstel te reageren. 

Het voorstel wordt nog met een accountant verder uitgewerkt, de vorm verder uitgezocht. 

Het bestuur heeft in het achterhoofd gehouden dat het aantrekkelijk moet blijven om een 

bestuursfunctie te bekleden.  

Vraag vanuit de leden: wat doet dit met de jaarlijkse bijdrage van de leden? Het bestuur wil 

dit zoveel mogelijk op pijl houden.  

Niemand is tegen het voorstel. Het bestuur komt er de volgende keer op terug, met een 

begroting. 

 

Bbz lobby   

Terugkoppeling gesprek met staatssecretaris Klijnsma  

Zie het bijgevoegde verslag bij de agenda namens Joop Wikkerink (gemeente Hengelo). Het 

was een goed gesprek; binnenkort mogen we weer bij een overleg aanschuiven waarbij we 

onze voorstellen bespreken. Daar moeten we nu mee bezig samen met de ambtenaren van 

het ministerie en de VNG.  

We zijn nu op zoek naar iemand binnen de VNG die hierbij betrokken wordt.  

We houden jullie op de hoogte en vragen jullie medewerking.  

Zijn er mensen die op bepaalde onderwerpen mee willen denken? Denk daar even over na en 

laat het weten. 

Apeldoorn wil wel meedenken, even afhankelijk van de punten. 

ACTIE leden: laat even weten op welk punt je mee zou willen denken en hoe/in welke vorm. 

  

Ter info nogmaals het lijstje met onderwerpen als bijlage.  

 

Evaluatie normering  

We hebben een onderzoeksopzet ontvangen (meegestuurd met agenda). Er wordt nu 

gezocht naar een partij die het onderzoek zal uitvoeren. Jannie heeft hierover gesprekken 

gevoerd met ministerie.  

Ze gaan via interviews onderzoek doen, maar ook kwantitatief.  

De effecten van de ‘om nieten’ en de verwerking daarvan is een aandachtspunt hierbij.  
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De ambtenaren van het ministerie zien inmiddels toch in dat je ondanks goed 

debiteurenbeheer de normering niet altijd haalt, er zijn meer oorzaken. Jannie heeft hen 

uitgelegd welke zaken nog meer spelen en ziet dat de vragen in het onderzoek daarop zijn 

aangepast. 

Ook is aangeboden om cijfers namens PPO aan te leveren waar ze voor het kwantitatieve 

onderzoek iets mee kunnen. 

Binnen PPO zijn een aantal leden die sowieso mee willen werken. Meer informatie volgt. 

 

Een normering die stimuleert is de wens; de vertaling hiervan is één van de punten die 

meegaat in de voorstellen naar Klijnsma.  

 

Moeten we de bal niet terugspelen naar het ministerie om te vragen of zij de doelen van de 

normsystematiek wel bereikt is?! Dat gebeurt in de gesprekken, geeft Jannie aan. 

 

Wordt vervolgd op korte termijn, ministerie wil het onderzoek voor het derde kwartaal 

afgerond hebben. 

 

Inventarisatie toekennen/verstrekken aanvragen Bbz in 2015 vergeleken met 2014 (aantallen 

+ bedragen) 

Er zijn organisaties/Bbz afdelingen die te horen krijgen dat ze selectief moeten omgaan met 

kredietverstrekking, vanwege de normering. 

De trend is momenteel wel minder aanvragen bij veel gemeenten. Niet dat daar bewust op 

gestuurd worden, geven ook gemeenten aan.  

 

Zijn we in 2015 minder gaan verstrekken; dat herkennen we met zijn allen niet zozeer. 

Aantal aanvragen kredieten is bij velen wel minder, aanvragen om levensonderhoud stijgt bij 

velen juist. 

 

ACTIE bestuur: format maken zodat we als leden dezelfde cijfers aan kunnen leveren om te 

vergelijken. 

 

Opleidingen  

Sharon vertelt kort de stand van zaken rondom de opleidingen. Er vinden 3 opleidingen 

plaats in april en mei met in totaal 27 deelnemers. Het is erg prettig dat de 3 opleidingen 

georganiseerd kunnen worden bij de PPO leden; de kosten zijn veel lager dan wanneer je een 

externe locatie moet huren.  

Reacties van leden die deelnemen aan de verdiepingsleergang zijn erg positief na dagdeel 1. 

 

Reacties op ingebrachte stukken 

Aanbestedingen (mail Sjors Hempenius) 

Delen van informatie rondom aanbesteding wel gewenst onder de leden. Voorbeelden zetten 

we achter de login van de website.  

ACTIE leden: Heeft iemand materiaal hiervoor? Lever dat bij Sharon aan. 
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PRESENTATIE Henk Jonker Belastingdienst inzake Modelcontracten als vervanger van VAR 

Henk Jonker, Belastingdienst Utrecht, geeft voorlichtingen met name aan starters en is 

vandaag bij PPO aanwezig om te vertellen over de modelovereenkomsten als vervanger van 

de VAR.  

De presentatie is bijgevoegd in de mail. 

Er staat een webinar online waarin de DBA is uitgelegd:  

- voor zzp’ers: https://www.onlineseminar.nl/belastingdienst/webinar/12601/webinar-

dba-voor-zzpers/  

- voor opdrachtgevers: 

https://www.onlineseminar.nl/belastingdienst/webinar/12991/webinar-dba-voor-

opdrachtgevers/  

Vanaf 1 mei gaat DBA gelden en heb je als opdrachtgever niets meer aan de VAR. 

Zie www.belastingdienst.nl/ozo voor voorbeelden van overeenkomsten. 97% van de gevallen 

valt binnen een overeenkomst.  

Zzp’ers aangesloten bij een brancheorganisatie kunnen daar navragen of ze al mee bezig 

zijn met de modelovereenkomsten. 

 

De Belastingdienst geeft enkele voorlichtingen, maar heeft geen budget om overal locaties te 

huren. PPO geeft aan dat zij wel locaties beschikbaar kunnen stellen. Als er interesse is in 

deze voorlichting, kun je contact opnemen met Ruud Ankersmit. Hij stemt dan e.e.a. af met 

de Belastingdienst. 

 

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

Bote: verwijst naar de brief van Klijnsma 3e pijler. Pensioenen mogen vrijgelaten worden. In 

Hilversum leeft de discussie. Alie geeft antwoord met artikel 7 uit Bbz.  

 

Janneke: is in Groningen bezig met het opschonen van werkinstructies. Ze vraagt de leden 

om werkinstructies te delen op het gebied van debiteurenbeheer en Bbz, dan kan Janneke ze 

als basis gebruiken.  

Als je werkinstructies hebt, wil je ze dan aanleveren bij Sharon? Dan worden ze achter de 

login van de website geplaatst.  

 

Maureen: bij een schuldhulpverleningstraject is de looptijd 3 jaar, bij Bbz 5 jaar. Maureen 

vraagt hoe anderen daar mee omgaan. 

Daarnaast is het ROZ bezig met de voorbereiding van digitalisering van diverse onderdelen 

van het dienstverleningsproces. Ze vraagt of er gemeenten zijn die wat willen delen met ROZ.  

Als je interessante informatie hebt, wil je dat dan aanleveren bij Sharon? Dan wordt het 

achter de login van de website geplaatst. 

 

Volgende ledenbijeenkomst: vrijdag 17 juni in ???  

Er staat een werkbezoek gepland. Het bestuur levert enkele opties voor een werkbezoek aan 

bij de leden.   
 

https://www.onlineseminar.nl/belastingdienst/webinar/12601/webinar-dba-voor-zzpers/
https://www.onlineseminar.nl/belastingdienst/webinar/12601/webinar-dba-voor-zzpers/
https://www.onlineseminar.nl/belastingdienst/webinar/12991/webinar-dba-voor-opdrachtgevers/
https://www.onlineseminar.nl/belastingdienst/webinar/12991/webinar-dba-voor-opdrachtgevers/
http://www.belastingdienst.nl/ozo

