Artikel 40 vragen t.a.v. de gevolgen van de coronacrisis voor Ridderkerkers
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40)
Datum
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Onderwerp
Onderwerp is de gevolgen van coronacrisis voor Ridderkerkers
Vragensteller
Erna de Wolff-ter Beek
Vragen
Door de Coronacrisis staat voor velen momenteel de zorg om werk en inkomen centraal. De
overheid heeft op meerdere fronten en meerdere keren steun verleend en hulp toegezegd. Het is
belangrijk dat beschikbaar gestelde middelen terecht komen op de daarvoor bedoelde plekken en
bij de mensen die dat het hardste nodig hebben. De ChristenUnie heeft daarom enkele vragen die
inzoomen op een aantal vormen van, met name financiële, ondersteuning.
TONK
Het kabinet heeft een extra regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) in het
leven geroepen en hiervoor 130 miljoen euro gereserveerd. Het is de bedoeling dat gemeenten
zeer binnenkort over dit geld kunnen beschikken om getroffenen door de coronacrisis, die via
andere regelingen geen afdoende steun kunnen krijgen, en dus tussen wal en schip vallen, te
ondersteunen.
1. Is het college hiervan op de hoogte?
2. Op welke wijze gaat het college dit oppakken? Is het mogelijk hier een ‘’snelle, warme’’
regeling van te maken, in die zin dat er met dit geld voor wordt gezorgd dat niemand
letterlijk in de kou of zonder eten komt te zitten?
3. Is het college bereid deze middelen te oormerken zodat deze terecht komen bij degenen
die die steun het hardste nodig hebben?
4. Kan het college de raad hierover zo snel mogelijk berichten?
Waarborgfonds
Het kabinet heeft extra middelen aangekondigd voor armoedebestrijding en schuldenaanpak
voor getroffenen door de coronacrisis. (146 miljoen euro). Van dit bedrag is 30 miljoen speciaal
gereserveerd voor het zogenaamde Waarborgfonds. Dit fonds maakt het gemeenten makkelijker
saneringskredieten in te zetten. Hiermee kunnen schuldeisers in een keer gedeeltelijk worden
betaald, wordt de restschuld kwijtgescholden en blijft de gemeente als schuldeiser over. Zo komt
er meer grip op de situatie. (Zie Kamerbrief)

5. Is het college inmiddels bekend met de hoogte van de bedragen die onze gemeente
gaat (of heeft) ontvangen?
6. Heeft het college een voorstel voor de manier waarop we deze middelen in onze gemeente
gaan inzetten? Is het college bereid daar ook de doelgroep/ervaringsdeskundigen bij te
betrekken?
7. Op welke wijze maakt het college gebruik van de 30 miljoen euro, specifiek beschikbaar
gesteld voor het Waarborgfonds en bedoeld om saneringskredieten in te zetten?
8. Kan het college de raad hierover zo snel mogelijk berichten?
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om
schriftelijke beantwoording van deze vraag.

