
Motie vreemd aan de orde van de dag: 
Zet Tonk-middelen alsnog in voor ondernemers

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 
16 februari 2022.

Constaterende dat:

1. Ondernemers in met name de horeca- en cultuursector, maar ook de 
detailhandel zwaar zijn getroffen zijn, sinds maart 2020 vanwege de 
verschillende maatregelen rondom COVID-19;

2. Er voor Groninger ondernemers Tonk-middelen beschikbaar zijn 
gesteld om inkomstendalingen op te vangen;

3. De Gemeente Groningen 5 miljoen voor de TONK-regeling heeft 
ontvangen, er sprake is van een onderbesteding (exacte bedrag 
nazoeken) van deze middelen, terwijl de regeling eind vorig jaar in 
stopgezet;

4. Deze gelden zijn ontvangen om in te zetten voor de huishoudens die 
ten gevolge van Corona-maatregelen niet meer of onvoldoende 
kunnen voorzien in hun noodzakelijke kosten. 

Overwegende dat:

1. De Tonk-regeling onder meer  in het leven was geroepen voor 
ondernemers, maar dat hier maar weinig gebruik van is gemaakt, 
mede doordat getroffen ondernemers niet voldoen aan de 
voorwaarden van, of niet op de hoogte waren van de regeling;

2. De Tonk-regeling was bedoeld als financiële tegemoetkoming voor 
schade als gevolg van de Coronacrisis;

3. De recente lockdown een extra klap heeft toegebracht aan 
ondernemers die toch al hard werden geraakt door de Coronacrisis;

Verzoekt het college:

1. De onderbesteding bij de Tonk-gelden beschikbaar te stellen voor 
ondernemers in die in genoemde sectoren in financiële problemen 
zijn geraakt en inwoners die in financiële problemen zijn geraakt 
door de coronacrisis;

2. Hierbij een extra mogelijkheid te creëren voor ondernemers die 
buiten eerdere regelingen zijn gevallen, zoals starters en zzp’ers, 
maar ook ondernemers die geen profijt hadden van de 
terrasregelingen;

3. Actief te communiceren over het bestaan van deze extra 
mogelijkheid;

4. En de raad hierover te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag
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