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Dagelijks Bestuur van de 

Sociale Dienst Oost Achterhoek 

 

Datum:  Geesteren, 9 december 2021 

Betreft:  formeel advies beleidsregels terugvordering bedrijfskapitaal Tozo 

 
 
Geacht bestuur, 
 
Met uw brief van 25 november 2021, kenmerk 162, verzoekt u de Cliëntenraad Participatiewet (CR) 
om een formeel advies te geven op de nieuwe beleidsregels Terug-en invordering bedrijfskapitaal 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) SDOA 2021. 
Uw verzoek is besproken in onze raadsvergadering van 9 december 2021. 
 
De CR heeft begrepen dat er door het AOO, naar aanleiding van ons informele advies van 10 
november 2021, geen wijzigingen zijn aangebracht in de door ons de conceptbeleidsregels. Wij 
blijven bij de destijds gegeven informele adviezen. Deze treft u hieronder aan. 
 

• In artikel 3 lid 1 onder a is sprake van een negatieve teneur, aangezien als eerste wordt 
gesproken over het niet nakomen van betalingsverplichtingen.  
Wij adviseren u dit artikellid naar achteren te verplaatsen.  
 

• In artikel 6 lid 1 wordt gesteld dat op verzoek van de zelfstandige wijziging van de 
betalingsverplichtingen kan plaatsvinden als [ … ] 
In artikel 6 lid 3 wordt aangegeven dat SDOA periodiek onderzoek uitvoert naar gewijzigde 
financiële omstandigheden.  
De CR vraagt zich af of een dergelijk onderzoek zinvol is als de zelfstandige zijn verplichtingen 
gewoon nakomt en niet zelf om wijziging verzoekt. Dit heeft alleen zin als de verplichting 
tussentijds kan worden verhoogd. 
 

• De restrictie in artikel 7 lid 1 ‘dit kan alleen als’ lijkt in strijd met de bepaling in artikel 7 lid 2 
‘stemt zonder onderzoek in met’. De CR adviseert het tweede lid te beginnen met ‘in 
afwijking van het bepaalde in lid 1’. 
 

• In artikel 9 lid 1 onder c wordt gesproken over het gedurende 5 jaar niet hebben verricht van 
betalingen en het niet aannemelijk zijn van het binnen afzienbare tijd gaan verrichten 
daarvan. Als dit het geval is, is er naar de mening van de CR sprake (geweest) van het niet 
kunnen. Anders zou de lening op grond van artikel 3 direct opeisbaar zijn geworden.  
Wij adviseren u de tekst dienovereenkomstig aan te passen. 
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Verder vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
Op 10 november 2021 vroeg de directeur van de SDOA een informeel advies over deze regeling. Dit 
gebeurde kort voor aanvang van het AOO. Wellicht ten overvloede wijst de CR er op dat ook dit 
verzoek weer korte termijnwerk vereiste van de leden van de betreffende werkgroep.  
Bij onze afspraak, begin dit jaar, met het DB over het toepassen van een informele adviesrondes ten 
behoeve van informatie voor het AOO zijn geen termijnen afgesproken, maar de CR wil graag dat 
tussen de informele adviesaanvraag en behandeling in het AOO meer tijd komt te zitten zodat de 
werkgroepen voldoende tijd krijgen om de stukken te kunnen bestuderen en een gedegen informeel 
advies te kunnen formuleren. 
 
In de vergadering van 9 december jl. heeft de raad de informele trajecten in dit jaar uitvoerig 
geëvalueerd en wil daar graag met u over praten tijdens ons informele overleg op 24 januari 2022. 
Een notitie hierover wordt u volgend jaar aangeboden. 
 
9 december 2021 
 
Hoogachtend, 
Namens de cliëntenraad, 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.G.M. Olthof 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


