
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Groningen, 13 april 2021 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO steunmaatregelen in de gemeente Groningen 

 

 

Geacht College,  

 

De Corona crisis heeft ontegenzeggelijk grote gevolgen. Voor alle Nederlanders en dus ook voor alle 

inwoners van de gemeente Groningen. Om hieraan tegemoet te komen heeft het Rijk een groot aantal 

steunpakketten uitgegeven. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Middels het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er een grote som geld overgemaakt 

aan de 352 gemeenten in Nederland, de verdere uitwerking van deze financiering wordt overgelaten 

aan de respectievelijke gemeentebesturen.  

 

Volgens de VVD is dit een goede en belangrijke regeling om de lasten van de Corona crisis te 

verzachten. Echter heeft de fractie middels landelijk nieuws vernomen dat dit in de praktijk lastiger 

uitpakt dan verwacht, er worden zowel minder aanvragen gedaan als minder aanvragen goedgekeurd 

en vervolgens uitgekeerd1.  

 

Hierom stelt de VVD fractie de volgende vragen: 

 

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? 

2) Herkent het College de landelijke problematiek en speelt deze ook in Groningen? 

3) Op welke wijze kloppen ondernemers om hulp of met hun problemen aan bij de gemeente? 

4) Maakt de gemeente ondernemers actief attent op het bestaan van de steun- en herstelpakketten? 

5) Kunt u uitleggen op welke wijze? 

6) Wordt een beroep op deze regelingen –regelmatig- afgewezen? 

7) Kent het College de oproep van de VNG om ‘’ruimhartig’’ te zijn met de toekenning? 

8) Kan het College nog actiever zijn in de richting van ondernemers die het zwaar hebben? 

9) Zo ja welke acties gaat het College ondernemen? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ietje Jacobs-Setz 

VVD 

 
1 https://nos.nl/artikel/2375379-tonk-steun-veel-minder-aangevraagd-dan-verwacht-regels-zijn-te-
streng.html  
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