
1e financiële afwijkingenrapportage 2020 
 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Veiligheid 

  Crisisbeheersing en brandweer 

  Openbare orde en veiligheid 

 
 

Verkeer en vervoer 

  Verkeer en vervoer 

  Parkeren 

 
  

Economie 

  Economische ontwikkeling 

  Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

 
  

Onderwijs 

  Onderwijs 

  
 

Sport, cultuur en recreatie 

  Sport 

  Cultuur 

  Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 
   

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 
   

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid  

  Volksgezondheid 

  Riolering 

  Afval 

  Milieubeheer 

  Begraafplaatsen en crematoria 

 



 
   

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Ruimtelijke ordening 

  Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 

  Wonen en bouwen 
  

Bedrijfsvoering 

  Overhead 

  Treasury 

  Belastinginkomsten 

  Gemeentefonds 

 
   

Bestuur en dienstverlening 

  Bestuur 

  Burgerzaken 

 

 
   

Onderwerp:  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 

 

Betreft : FCL 46107001 / ECL 41910 – 42600 

FCL 46107011 / ECL 41910 - 42640 

 

Oorzaak afwijking:   

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers tijdens de coronacrisis te  

ondersteunen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (afgekort de TOZO) is 

daar één van en wordt door de gemeenten uitgevoerd. De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers, 

waaronder zzp’ers die in de knel komen door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. 

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonder-

houd en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het 

sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeits-

problemen op te vangen. Begin mei 2020 heeft de gemeente Uden ongeveer 485 aanvragen ontvangen. 

Dit aantal kan nog verder toenemen. 

 

Gemeenten worden volledig door het Rijk gecompenseerd voor het extra beroep op aanvullende 

bijstand, bedrijfskapitaal en ontvangen een vergoeding voor uitvoeringskosten. De gemeente Uden 

heeft per begin mei 2020 een drietal voorschotten van in totaal € 5.058K van het Rijk ontvangen.  

Op basis van een gemeentelijke verantwoording wordt de hoogte van de rijksbijdrage definitief 

vastgesteld en t.z.t. (onder verrekening van de ontvangen voorschotten) met de gemeente Uden 

afgerekend. 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN 

(in euro’s) 

2020 2021 2022 2023 2024 

€ 5.058.089 N     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2020 2021 2022 2023 2024 

€ 5.058.089 V     

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo

