VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR
Van:
Ontvangen:

raadslid L.W. Oosterik
16 maart 2021

Onderwerp: Steunmaatregelen kleine ondernemers

Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen d.d. 16 maart 2021,
Vragen gericht aan: het college van B&W

Wij zien dat er in onze gemeente kleine ondernemers zijn die voor wat betreft steunmaatregelen
tussen wal en schip lijken te vallen. Zij komen niet in aanmerking voor de reeds bestaande regelingen
zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), doordat ze het drempelbedrag niet halen of pas na het
peiljaar zijn gestart.
De kleine ondernemers zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze kernen.
Onlangs heeft de gemeente de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten opengesteld. Hiermee
hopen we mensen met terugval in inkomen te ondersteunen bij de betaling van met name hun
woonlasten.
We ontvangen het signaal dat veel ondernemers het privé nog wel kunnen redden, maar dat zij
ernstige zorgen hebben over het voortbestaan van hun onderneming. Dit doordat inkomsten uit
onderneming minimaal zijn vanwege de coronamaatregelen, maar de vaste lasten van hun
onderneming wel gewoon doorlopen.
Het CDA Tubbergen zou graag iets voor die groep ondernemers betekenen en voorkomen dat zij
binnenkort het licht in hun winkel definitief uit moeten doen.
Vragen:
1. Herkent het college dit signaal?
2. Hoeveel aanvragen voor de TONK-regeling zijn inmiddels binnen bij de gemeente
Tubbergen?
3. Is het college bereid om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om een soortgelijke regeling
als de TONK op te zetten? Dat wil zeggen een tijdelijke ondersteuning voor de vaste lasten
van kleine ondernemingen in onze gemeente.
4. Zo ja, wilt u met een voorstel richting de raad komen?

Ondertekening en naam:
Namens de fractie CDA,

L.W. Oosterik

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat
tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24
uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.

