
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 17-05-2021 

 

 

Onderwerp: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

 

 

Toelichting:  

Vanwege de Corona crisis heeft de landelijke overheid verschillende steunpakketten voor ondernemers 
en zelfstandigen in het leven geroepen. Voor een deel van deze regelingen ligt de uitvoering bij de 
gemeenten, een voorbeeld hiervan is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze 
kan via de BWRI aangevraagd worden. En is niet alleen voor zelfstandigen, maar ook voor mensen met 
een inkomen op bijstandsniveau. Afgelopen zaterdag 9 mei berichte het Dagblad van het Noorden dat 
de steun geen zoden aan de dijk zet. 

Ook de regering geeft aan dat van deze regeling tot op heden minder gebruik wordt gemaakt dan 
verwacht. Het is hen onduidelijk wat hiervan de oorzaak is. Vanuit de Tweede Kamer wordt bijvoorbeeld 
kritisch gekeken naar de partnertoets. 

SP Midden-Groningen wil graag inzicht in de stand van zaken in onze gemeente en is benieuwd naar 
de ervaringen en acties van het college ten aanzien van deze regeling. 

 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. Hoeveel aanvragen zijn tot op moment van beantwoording ontvangen door de BWRI? Hoeveel 
daarvan zijn er afgewezen? 
 

2. Hoe hoog is de tegemoetkoming in onze gemeente en hoe staat die in verhouding tot de 
andere gemeenten in de provincie Groningen? 
 

3. Ligt dit aantal in de lijn der verwachtingen bijv. in relatie tot omvang van Midden-Groningen en 
het aantal mensen wat hier eventueel recht op zou kunnen hebben? Als het antwoord hierop 
nee is: Wat zijn volgens het college de vermoedelijke en waarschijnlijke oorzaken? Als deze 
oorzaken onwenselijk zijn in de ogen van het college, welke acties worden ondernomen om 
deze oorzaken weg te nemen? 
 

4. Heeft de gemeente de mogelijkheden maximaal benut? 
 

5. Is het college van mening dat zij voldoende actie onderneemt om deze regeling bekendheid te 
geven bij de doelgroep en dat zij een voldoende ruimhartig toewijzingsbeleid voert? 
 

6. Hoeveel geld houdt de gemeente over op dit moment op de regeling en is de verwachting dat 
dit terug moet naar het rijk? 

 
Namens de fractie van de SP, 
 
Martine Feenstra  
 



 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

