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Geacht College 
 
Nu ruim 1 jaar zitten wij met z’n allen in een pandemie. Deze vraagt veel van ons allen en ik 
wil graag uw aandacht voor wat dit alles van onze ondernemers vraagt. 
Velen van hen hebben de deuren meerdere keren moeten sluiten en alle zeilen bij moeten 
zetten om hun passie, levenswerk en ook levensgeluk te mogen behouden. 
Aan alle kanten wordt er gesproken over steun en ondersteuning en het idee bij de 
bevolking gewekt dat de ondernemers alle mogelijkheden wordt geboden om van alle 
regelingen aan te vragen om zo het leed waar de ondernemer en onderneming in zit te 
verzachten. In Hengelo is er voor de ondernemers gelukkig ook veel gedaan, 
Precariobelasting kwijtgescholden, BIZ gelden voor het eerste jaar betaald door de 
gemeente zijn hier mooie voorbeelden van. De faillissementen zijn historisch laag wordt er 
dan gezegd, dus de regelingen slaan aan. Toch wil ik graag uw aandacht voor de TONK 
regeling en u hierover een aantal vragen stellen. 
 
VVD Hengelo heeft mede daarom de volgende vragen: 

1. Klopt het dat de gemeente de TONK regeling uitvoert voor Hengelo, Haaksbergen en 
Borne? 

2. Klopt het dat de gemeente een voorschot heeft ontvangen vanuit Den Haag om dit te 
besteden aan de TONK en zij hiervoor de opdracht heeft gekregen ruimhartig te zijn? 
Wat is in de ogen van het college ruimhartig? 

3. Is de regeling bedoelt om individueel te kijken en dus maatwerk te leveren en 
hierdoor niet hetzelfde of een verlengstuk van de BBZ? 

4. Wanneer een ondernemer het aanvraagformulier invult wordt er dan gevraagd om 
alle rekeningen en saldo’s te vermelden, zelfs die van kinderen onder de 18 jaar en 
Zilvervloot? Is het college het met mij eens dat de ondernemers die altijd hebben 
opgepast door deze criteria nu niet in aanmerking komen voor de regeling en bij 
voorbaat deze al niet aanvragen en hierdoor wel hun pensioen, spaargelden van 
hunzelf en gezin eerst aanbreken en hierdoor de faillissementen uitgesteld kunnen 
worden. Juist de gezonde ondernemingen/ondernemers de kans moeten krijgen hun 
bedrijf voort te kunnen zetten en daarvoor de regelingen ook zijn? 

5. Is de gemeente extra voorzichtig omdat er slechts een voorshot is gegeven door Den 
Haag en zij bang is er financieel zelf fors bij in te schieten omdat het een regeling is 
met een open einde? 

6. Is het college bereid om de eigen regels voor de TONK nogmaals onder de loep te 
nemen? 

7. Is het college bereid om actief te zoeken naar ondernemers die mogelijk gebruik 
kunnen maken van de TONK en deze om diverse redenen niet hebben aangevraagd? 

 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Brigiet Schoemaker 
VVD Hengelo 

 
 


