Aan:
Van:
Betreft:
Venlo:
Onderwerp:

College van B&W van de gemeente Venlo
Fractie EENLokaal
Vragen ex. Artikel 44 reglement van orde
13 april 2021
TONK regeling.

Geacht college,
EENLokaal heeft zich verdiept in de steunmaatregelen voor de kleine ondernemers en flexwerkers.
Op basis van de informatie die wij tot ons hebben genomen constateren wij dat in Venlo mogelijk
strengere toetsingscriteria worden gehanteerd dan noodzakelijk zijn en dan het rijk de gemeenten
adviseert. Tevens geeft minister Koolmees van SZW in het vragenuur van 6 april jl. aan dat de
gemeenteraden over de lokale criteria gaan.
Het is vanzelfsprekend van groot belang dat kleine lokale ondernemers goed door deze crisis komen.
De rijksoverheid heeft een regeling in het leven geroepen die in de basis al zeer summier is voor deze
groep ondernemers, het college heeft op lokaal niveau al een en ander gerepareerd voor
ondernemers in de binnenstad en de winkelkernen van Tegelen en Blerick en de markten.
Toch meent EENLokaal dat er meer ruimte is dan de criteria die nu in Venlo van toepassing zijn om in
aanmerking te komen voor de TONK regeling, temeer omdat er ook veel ondernemers zien die niet
actief zijn in de binnenstad of winkelkernen Blerick en Tegelen maar wel zwaar getroffen worden.
Om tot de vragen te komen heeft EENLokaal onderstaande informatie geraadpleegd.
Artikel NOS 4 april jl.
Vragenuur tweede kamer der Staten Generaal 6 april jl.
toetsingscriteria TONK gemeente Venlo
Deze informatie brengt EENLokaal tot de volgende vragen:
1. Hoeveel aanvragen voor de TONK zijn er gedaan en hoeveel aanvragen zijn er toegekend?
2. Heeft de gemeente een beeld van het aantal ondernemers dat zich niet heeft gemeld maar
op basis van SBI codes, KVK gegevens of andere data mogelijk wel in aanmerking zou kunnen
komen?
3. Minister Koolmees geeft expliciet aan dat de gemeenteraden over de criteria gaan; waarom
zijn de toetsingscriteria en uitvoering van de TONK niet aan de raad voorgelegd?
4. Is het college bereid de bedragen, criteria en aanvraagdetails te heroverwegen of alsnog aan
de raad voor te leggen?
5. Minister Koolmees geeft expliciet aan dat de kosten die gemeente maken voor TOZO- en
TONK-regelingen door de Rijksoverheid vergoed zullen worden en roept de gemeente op
ruimhartig om te gaan met deze regeling; waarom heeft het college geen soepelere criteria
gehanteerd?
6. Kunt u toelichten hoe u tot deze toetsingscriteria bent gekomen en welke afwegingen u
daarbij gemaakt heeft?
7. Is het noodzakelijk om bij de inkomensgegevens gedetailleerde kolommenbalansen en winst
en verliesrekeningen over de maanden te vragen of dient dit als extra controle en waarom?
Namens EENLokaal, Luud Pieko, luud@fractieeenlokaal.nl en Bram Beurskens, Burgerraadslid

