
Vragen voor het vragenuur 20 april 2022 van 15.30 – 16.20 uur (Topweer)

I Vragen van de fractie van de Stadspartij 100%voor Groningen over de uitvoering van de TSSG-

regeling (Hans Moerkerk) 

Op de gemeentelijke website staat de volgende tekst:

Ondernemers uit sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis kunnen in aanmerking 

komen voor een financiële bijdrage uit de regeling Tegemoetkoming Specifieke Sectoren Groningen 

(TSSG). 

Op basis van onderzoekscijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is bepaald welke 
sectoren in Groningen een omzetdaling hebben gehad van meer dan 40%. De gemeente Groningen 
heeft hiervoor 2,9 euro miljoen beschikbaar gesteld voor ondernemers vanuit de eerdere TONK-
regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Per onderneming, gevestigd in de gemeente  
Groningen, met de juiste SBI code, is er maximaal € 1.500 beschikbaar

In de basis is de regeling die de gemeente Groningen heeft ontworpen om overgebleven TONK-
gelden te gebruiken voor steun aan ondernemers sympathiek en makkelijk aan te vragen. De regeling 
keert ook snel uit. Dat er om uitvoer-technische redenen gekozen is voor een generieke regeling 
begrijpen we, maar er rijzen wel enkele vragen:

Op basis van de SBI-code van een bedrijf is de regeling beschikbaar of niet (33 SBI-codes worden 

toegelaten). 

De volgende codes worden WEL toegelaten:

47641 – winkels in fietsen en bromfietsen

3103 – vervaardiging van matrassen

Maar de volgende codes (voorbeeld ter illustratie) worden NIET toegelaten:

9002 – dienstverlening voor de uitvoerende kunsten

93299 – overige recreatie (hier vallen evenementen onder)

De regeling trekt een aantal rigide lijnen die vragen oproepen. En de regeling pakt voor een aantal 

ondernemers die in onze optiek juist thuis horen in deze regeling en steun nodig hebben ongunstig 

uit. Ze vallen niet in de regeling terwijl ze wel heel duidelijk en aantoonbaar een fors omzetverlies 

hadden.

1. kan het college een hardheidsclausule toevoegen aan de regeling die het mogelijk maakt dat 

ondernemers die óók 40% of meer van hun omzet verloren toch een aanvraag kunnen indienen voor 

de TSSG-regeling?

2. En omdat de regeling al sluit op 29 april 2022: kan dan vervolgens de aanvraagtermijn worden 

verlengd tot 1 juni 2022?
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II Vragen van de fractie van de partij van de Dieren over ezels in Haren (Kirsten de Wrede)

Het gaat hierover: 

https://www.sikkom.nl/buren-maken-zich-zorgen-om-ezels-midden-in-haren-ze-zijn-

doorweekt-en-ijskoud-volgens-expert-is-de-situatie-zeer-onwenselijk/

1. Bent u hiervan op de hoogte? 
2. Kan de gemeente de pachtovereenkomsten voor zover deze bestaan met deze 

ondernemer opzeggen? 
3. Is de gemeente bereid om aangifte te doen? 
4. Kunnen aan pachtovereenkomsten eisen gesteld worden met betrekking tot 

dierenwelzijn van gehouden dieren? 
5. Bent u bereid en in staat om gemeentelijke boa's op dit soort zaken te laten 

handhaven? 
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