
 

 

Aan: gemeenteraad 
Van: wethouder Huizinga 
Onderwerp: Toezeggingen in beeldvormende raad van 13 mei 2020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
1. De raad ontvangt een overzicht van de afbetalingen van de rente van de leningen 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ). 
2. Tevens ontvangt de raad een overzicht van de stand van zaken van de betalingen 

leningen BBZ. 
  
Momenteel staan er 55 leningen open in verband met verstrekt bedrijfskapitaal. Dit voor 
een totaalbedrag van € 959.207. Het betreft leningen die zijn verstrekt op grond van het 
Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). De leningen kennen de volgende verdeling 
in looptijd: 
  

Looptijd van de 

lening 

Bedrag Aantal 

>10 jaar € 333.206,52 13 

>3, <10 jaar € 470.791,05 36 

<3 jaar € 155.209,43 6 

 
De gevolgen van het uitbreken van de Corona crisis strekken zich uiteraard ook uit over 
ondernemers met een Bbz bedrijfslening. Deze ondernemers hebben de volle aandacht en 
begeleiding van Laborijn. Ondernemers met een lopende Bbz lening wordt daarom sinds 
het uitbreken van de crisis de mogelijkheid geboden om, wanneer zij in financiële 
problemen zijn gekomen als gevolg van de crisis, uitstel van aflossing en rente te vragen. 
Uitstel wordt daarbij direct toegekend zonder dat hiervoor een nader onderzoek of 
onderbouwing wordt gevraagd. Waar nodig wordt in aanvullende begeleiding voorzien. 
Inmiddels hebben 10 ondernemers uit de gemeente Doetinchem van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt.  
 
  
3. De wethouder informeert de raad over het bedrag dat Laborijn aan De Graafschap 

betaalt in het kader van sponsoring. 
  
Een inclusieve arbeidsmarkt ontstaat niet vanzelf, en waar deze vorm heeft gekregen 
vraagt het intensief onderhoud in het relatiebeheer en contractmanagement. Jaarlijks 
plaatst Laborijn in nauwe samenwerking met het WSP honderden mensen vanuit de 
Participatiewet, 800 van de sw-medewerkers zijn extern gedetacheerd bij reguliere 
werkgevers. Laborijn is daarnaast zelf een van de grootste werkgevers in de regio. De 
verantwoordelijkheid voor het verbinden van kandidaten aan werkgevers vraagt om een 
goede verbinding en verankering in werkgeversnetwerken. Betaald Voetbal de Graafschap 
is een maatschappelijk partner waarmee Laborijn dit doel wil bereiken.  
  
Laborijn betaalt geen bedrag in het kader van sponsoring, maar betaalt jaarlijks € 6.250,- 
aan deelnemingsbijdrage. Dit bedrag is gerelateerd aan: 
- Het maatschappelijk partnerschap; 
- Lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de business club om verbinding 

te maken met regionale werkgevers; 
- Vergroten naamsbekendheid door melding als maatschappelijk partner door o.a. 

logo vermelding en reclameboarding; 
- Om niet gebruik maken van de ruimtes in het stadion voor bijvoorbeeld 

vergaderingen, presentaties en introducties (op niet wedstrijddagen); 



 

 

- 2 kaarten voor de business seats, inclusief toegang tot de business lounge; 
- Korting op seizoenkaarten ten behoeve van haar werknemers. 

 
 
 

 


