
Motie Vreemd aan de orde van de dag: 

De Raad der Gemeente Groningen bijeen op woensdag 22 december 2021

Constaterende dat:
 Er vanuit de Rijksoverheid er een economisch steunpakket ter beschikking 

is gesteld onder andere bestaand uit landelijk uitgevoerde regelingen 
zoals de NOW, de TVL, uitstel van belastingen, de WHOA én bestaand uit 
specifiek onder gemeentelijke uitvoering vallende regelingen zoals bijv. de 
TOZO, de TONK, CTB-gelden en het vereenvoudigd Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Overwegende dat:
 Voor de TONK-regeling de Gemeente Groningen 5 miljoen heeft ontvangen 

om in te zetten voor haar huishoudens die ten gevolge van Corona-
maatregelen niet meer of onvoldoende kunnen voorzien in hun 
noodzakelijke kosten. Dit budget van 5 miljoen is bijna nog helemaal 
intact. De via het Rijk ontvangen CTB-gelden bedragen een half miljoen, 
waarvan nog ca. 90% resteert na een mislukt polsbandjes traject ter QR-
controle in de horeca.

 Bij navraag doet blijken dat van dit geoormerkte geld zeer weinig bij de 
ondernemers terecht is gekomen, in het bijzonder ook horecaondernemers 
terwijl deze sector tot de meest getroffen sectoren behoort.. De regelingen 
lijken niet afdoende bekend te zijn, de aanvraag blijkt ingewikkeld te zijn 
met veel haken en ogen en onnodig zwaar gestelde voorwaarden. 

 Nu blijkt dat het resterende geld, gekregen van het Rijk, gedeponeerd is in 
de Algemene Reserve van de Gemeente Groningen.

Verzoekt het College:

 Om de via het Rijk verkregen TONK-gelden die in de Algemene Reserve 
zijn gezet onmiddellijk weer in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn/waren.

 Om een hernieuwde uitvoering van de TONK-regeling (zoals toegestaan: 
met terugwerkende kracht) te bewerkstelligen met lagere drempels en 
betere communicatie voor mogelijk rechthebbenden.

 Om eventuele overschotten van de TONK-gelden in te zetten voor het 
kwijtschelden van TOZO-schulden en schuldhulpverlening (aan onder 
meer ondernemers) in relatie tot de Corona-maatregelen.

 Om de via het Rijk ontvangen CTB-gelden zoveel mogelijk rechtstreeks te 
doen toekomen aan de (horeca)ondernemers via een met de branche te 
overleggen verdeelsleutel
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