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Geachte heer Peters,
Op 8 januari 2021 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
“onduidelijkheden bij het aanvragen van Tozo-3”.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Onlangs werden wij door enkele ondernemers benaderd die vanwege de lockdown een
beroep hebben moeten doen op de TOZO-3 regeling. In deze regeling staat op de site van
onze gemeente:
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Onder het 1e punt wordt gesuggereerd dat indien een ondernemer al eerder gebruik
maakte van de TOZO-regeling, deze automatisch een verkort aanvraagformulier
toegezonden zal krijgen. Daar de bewuste ondernemers dit verkorte aanvraagformulier
deze week nog niet in hun bezit hadden, hebben deze geïnformeerd naar de stand van
zaken bij de afdeling sociaal domein. Echter, hier kregen zij te horen dat ze deze aanvraag
zelf hadden moeten doen en dat ze deze niet automatisch toegezonden kregen zoals
gesteld in het 1e punt.
Omdat deze aanvraag door hun dus niet gedaan is, vissen deze ondernemers nu
klaarblijkelijk ook nog eens achter het net m.b.t. de periode december 2020. Deze
aanvraagtermijn is gesloten omdat deze nu niet met terugwerkende kracht volgens de
regeling is aan te vragen.

Vraag 1:

Is uw college op de hoogte van deze onduidelijkheden in de regeling zoals
hierboven omschreven?

Antwoord:

Ja, het was de bedoeling dat elke ondernemer die al gebruik heeft gemaakt van
een eerdere Tozo-regeling, een verkort aanvraagformulier ontvangt. Nu blijkt dat
dit formulier niet overal (tijdig) is aangekomen en er niet met terugwerkende kracht
per 15 december 2020 Tozo-3 kan worden aangevraagd.

Vraag 2:

Is uw college bereid om de regeling op dit punt aan te passen, zodat deze
voor iedereen meer duidelijk is?

Antwoord:

De landelijke Tozo-regeling kunnen wij inhoudelijk helaas niet aanpassen.

Vraag 3:

Is uw college, omwille van de onduidelijkheden, bereid om de bewuste
ondernemers te helpen zodat deze alsnog een beroep kunnen doen op de
TOZO-3 regeling van 15 t/m 31 december 2020?

Antwoord:

Voor de ondernemers die helaas niet tijdig het verkorte aanvraagformulier hebben
ontvangen, gaan we uit coulance de ingangsdatum van de Tozo-3 zetten op 15
december 2020 (mits er ook aan de overige voorwaarden voldaan wordt). De
gemeente heeft al met een aantal betrokken ondernemers hierover gesproken en
heeft deze ondernemers hierin kunnen helpen. Voor andere ondernemers die
evenmin tijdig een aanvraagformulier hebben ontvangen, hebben we de
(uitzonderlijke latere) mogelijkheid voor het indienen van een aanvraag ook op de
gemeentelijke website vermeld. Ook hier wil de gemeente, waar mogelijk, de
bewuste ondernemers graag helpen. Zie daarvoor https://www.echtsusteren.nl/aanvraagformulier-tozo-3-alsnog-beschikbaar-voor-ondernemers.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,

Drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester
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