
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief geven we antwoord op de vragen ex art. 38 RvO van de 

ChristenUnie over ondersteuning horecaondernemers en van de VVD over 

steunmaatregelen in de gemeente Groningen. De brieven van de 

vragenstellers, de heer P. Rebergen van de fractie van de ChristenUnie en 

mevrouw I. Jacobs-Setz, treft u als bijlage aan. In beide brieven worden 

vragen gesteld over steun aan ondernemers, en daarom beantwoorden we ze 

samenhangend, eerst die van de ChristenUnie, daaronder die van de VVD. 

 

Vragen van de ChristenUnie:  

 

1. Wordt met bovengenoemde maatregelen, naar oordeel van het college, 

voldoende gedaan om ondernemers bekend te maken met de verschillende 

regelingen als TONK en TOZO (maar ook landelijke regelingen als TVL, 

NOW)? Zo ja, waarom? Zo nee, wat zou hiervoor verder vanuit de gemeente 

kunnen worden ondernomen? 

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is 

vanaf de start (1 maart 2020, daarna verlengd) landelijk in de publiciteit 

geweest. Onze eigen gemeentelijke website is vanaf het begin aangepast om 

ondernemers zo goed en actueel mogelijk van de juiste informatie te 

voorzien. Bij ondernemers die een beroep doen op een Tozo bedrijfskrediet, 

worden ook landelijke regelingen zoals TVL (Tegemoetkoming vaste lasten) 

en NOW (Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) actief onder de 

aandacht gebracht. Deze landelijke regelingen worden op de gemeentelijke 
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website onder de aandacht gebracht.1 De Tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten (TONK) wordt eveneens specifiek onder de aandacht 

gebracht bij ondenemers. Ook deze regeling is breed in de publiciteit 

gekomen. Aanvullend hebben we via de social media kanalen van de 

gemeente de ondernemers op deze regeling geattendeerd. Op de 

gemeentelijke website is een aparte pagina voor TONK.2 

 

2. Zijn de mogelijkheden van schuldhulpverlening aan ondernemers naar 

oordeel van het college voldoende bekend? Op welke wijze kunnen 

ondernemers gericht en eenvoudig worden doorverwezen naar de GKB? 

Welke rol speelt perron ZZP voor deze ondernemers? 

 

We verwijzen voor deze vraag naar het antwoord dat eerder aan de raad is 

verzonden op dinsdag 30 maart 2021 over de vraag in hoeverre er gebruik 

wordt gemaakt van de schuldhulpverlening door ondernemers.   

 

Er wordt vooralsnog niet veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor 

ondernemers om zich bij schuldproblemen voor schuldhulpverlening te 

melden bij de GKB. In 2021 gaat het tot nu toe om een zestal ondernemers. In 

2020 betrof het 24 ondernemers. We verwachten echter dat door de 

coronacrisis veel ondernemers in de financiële problemen komen, zeker als de 

inkomensondersteunende maatregelen als TOZO en TONK op termijn 

worden versoberd. 

 

De gemeente heeft contact met veel ondernemers (de afdeling zelfstandigen 

van de directie Inkomensdienstverlening), die gebruik maken van de TOZO-

regeling. Ruim 120 van hen krijgen nu begeleiding om hun bedrijf voort te 

zetten (o.a. via Bbz) of om te zoeken naar een baan in loondienst. Verder 

verwijst de afdeling zelfstandigen ondernemers met schuldproblemen, indien 

nodig, gericht en eenvoudig door naar de GKB. 

 

Sinds medio vorig jaar loopt het project Eerste hulp bij geldzaken 

(vroegsignalering). Vanuit dit project worden, bij de acties die volgen op 

signalen van betalingsachterstanden van vaste lasten door schuldeisers, 

ondernemers in schuldproblemen doorverwezen naar de GKB voor 

schuldhulpverlening. 

 

Sinds maart 2021 is er het Perron ZZP specifiek voor zzp-ers. Via dit 

initiatief (van De Moedige Dialoog en bureau Onderneem ‘t, met steun van de 

gemeente) kunnen zzp-ers gratis advies en ondersteuning krijgen. De 

afdelingen zelfstandigen en de GKB zijn bij dit initiatief betrokken, in die zin 

dat door dit loket gericht naar deze afdelingen kan worden doorverwezen 

voor inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening. 

 
1 https://gemeente.groningen.nl/coronavirus/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-

coronavirus 
2 https://gemeente.groningen.nl/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten  

https://gemeente.groningen.nl/coronavirus/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus
https://gemeente.groningen.nl/coronavirus/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus
https://gemeente.groningen.nl/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten
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3. Is het college van deze problemen bij ondernemers op de hoogte? Zo ja, 

hoe kijkt het college tegen deze problemen aan? Zo nee, waarom niet en hoe 

zorgt het college dat zij hiervan op de hoogte geraakt? 

 

Jazeker. We zijn permanent in gesprek met ondernemers uit horeca en andere 

sectoren, en hebben een goed beeld van hun zorgwekkende situatie. We 

verwijzen hierbij ook naar onze beantwoording van de vragen die op 13 maart 

door GroenLinks gesteld zijn. We zijn niet alleen in gesprek met individuele 

ondernemers, maar hebben ook regelmatig contact met bijvoorbeeld 

branchevereniging KHN, nachtburgemeester Merlijn Poolman, 

bedrijvenvereniging GCC en VNO-NCW. 

 

4. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is van uitvoering van de 

TONK-regeling? En op welke wijze deze op hoofdlijnen door de gemeente 

wordt ingevuld? 

 

Op 20 april 2021 was de stand als volgt:   

• Totaal aangevraagd: 98 

• Totaal afgehandeld: 43 (10 toegekend; 2 ingetrokken; 4 buiten 

behandeling; 27 afgewezen) 

 

De TONK regeling wordt in hoofdlijnen uitgevoerd volgens de regels van de 

bijzondere bijstand. Het moet gaan om bijzonder noodzakelijke kosten. De 

grootste verschillen met de bijzondere bijstandsregels zijn: inkomenstoets 

(draagkrachtberekening) is ruimer, vermogenstoets is ruimer (vermogen eigen 

huis wordt bijvoorbeeld niet meegenomen) en bij eigen huis wordt er geen 

verhuisplicht opgelegd als er woonkostentoeslag wordt aangevraagd. Onze 

inzet is erop gericht om deze regeling zo breed mogelijk bekend te maken, 

voor een zo goot mogelijke toepassing. 

 

5. Is het college met dergelijk regelingen bekend en is het college van mening 

dat de regelingen die de gemeente Groningen aanbiedt een gebalanceerd 

pakket vormt dat ondernemers voldoende ondersteunt? Zo ja, waarom? Zo 

nee, waarom niet? 

 

Ja, het college is met zulke regelingen bekend. Wij bieden met onze 

regelingen daar waar mogelijk hulp en ondersteuning aan de ondernemers 

binnen onze gemeente. Dit gebeurt onder andere bij de afdeling 

Zelfstandigen.  

 

Bij de TONK regeling kan men terecht voor meer dan alleen kosten voor huur 

of hypotheek, zoals bij veel andere gemeenten. De gemeente verleent (waar 

noodzakelijk en op verzoek van de huurder) uitstel van betaling van 

huurverplichtingen voor gemeentelijk vastgoed, voorlopig voor een periode 

van maximaal drie maanden. De gemeente gaat met sportverenigingen in 

overleg over hoe het beste kan worden omgegaan met de ontstane situatie.  
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De gemeente heft (net als in 2020) voor de periode dat de terrassen gesloten 

zijn geen precariobelasting op terrassen. Ook de uitbreiding van de terrassen 

wordt wederom niet in rekening gebracht. 

 

Vragen van de VVD: 

 

1. Kan het College inzicht verschaffen in de hoeveelheid aanvragen 

aangaande de door het Rijk gesubsidieerde steun- en herstel pakketten zoals 

de TOZO en de TONK? 

 

Tozo I   : mrt t/m mei 2020   4716 aanvragen 

Tozo II : jun t/m september 2020  1491 aanvragen 

Tozo III  : okt 2020 t/m mrt 2021  2321 aanvragen 

Tozo IV : apr 2021 t/m jun 2021  521 aanvragen per 14-04 

 

Aanvragen zijn niet cumulatief. Voor iedere regeling moest een nieuwe 

aanvraag worden gedaan. 

 

TONK  : 10 maart t/m 19 april 2021 98 aanvragen 

 

2. Herkent het college de landelijke problematiek en speelt deze ook in 

Groningen? 

 

Ja, ook in Groningen loopt het aantal aanvragen voor de TONK regeling 

achter op de verwachting. Zoals hierboven al genoemd, doen we er alles aan 

om deze regeling zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.  

 

3. Op welke wijze kloppen ondernemers om hulp of met hun problemen aan 

bij de gemeente? 

 

De meeste ondernemers melden zich digitaal, via de link op de website van 

de gemeente. Daarnaast benaderen ondernemers ook rechtstreeks de 

wethouder EZ of bellen via het accountteam EZ. Zie ook vraag 3 van de CU.  

 

4. Maakt de gemeente ondernemers actief attent op het bestaan van de steun- 

en herstelpakketten?  

 

Ja, zie vraag 1 en 2 van de CU.  

 

5. Kunt u uitleggen op welke wijze? 

 

Zie vraag 1 en 2 van de CU. Ondernemers die gebruik maken van Tozo 

worden actief gebeld. Ondernemers die geen gebruik maken van Tozo kunnen 

terecht bij diverse andere organisaties. Een overzicht van de mogelijkheden is 

te vinden op de website van de gemeente. Ook maken we regelmatig gebruik 

van de Groninger Ondernemers Courant om ondernemers te informeren. 
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6. Wordt een beroep op deze regelingen -regelmatig- afgewezen? 

 

Met name Tozo I kende een vrij hoog afwijzingspercentage van 18%. Bij 

Tozo II en Tozo III was dit veel lager. Respectievelijk 6,5% en 7%. Zie vraag 

4 van de CU.  

 

7. Kent het college de oproep van de VNG om “ruimhartig” te zijn met de 

toekenning? 

 

Ja. 

 

8. Kan het college nog actiever zijn in de richting van ondernemers die het 

zwaar hebben? 

 

Binnen de hierboven geschetste mogelijkheden zullen we ons zeker inzetten 

om zo veel mogelijk bedrijvigheid te behouden, en de ondernemers te steunen 

waar we kunnen, zoals we dat ook al doen. Dat geldt voor alle ondernemers 

in Groningen. We proberen daarbij altijd maatwerk te leveren. Het 

belangrijkste om te doen, is een luisterend oor te bieden aan ondernemers die 

het zwaar hebben. We horen van onze ondernemers terug dat we dat doen en 

dat ze dat op prijs stellen.  

 

9. Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen? 

 

Zie vraag 8. Zie ook de website van de gemeente.3   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 
3 https://gemeente.groningen.nl/coronavirus/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-

coronavirus 

https://gemeente.groningen.nl/coronavirus/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus
https://gemeente.groningen.nl/coronavirus/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus



