Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)

Datum

6 maart 2021

Aan de voorzitter van
de raad van de gemeente Hulst

Indiener: HulstPLUS
Onderwerp: gevolgen coronacrisis
Vragen.
Welke regels heeft het College toegepast/gaat toepassen voor uitwerking van de
TONK?
Wanneer wordt daadwerkelijk gestart met de uitvoering?
Is het College bereid een voorstel in te dienen om kwijtschelding voor 2021 voor de
bedrijven van de precariobelasting , reclamebelasting, marktgelden en uitstel van
betalingen voor nota’s voor door de gemeente opgelegde belastingen?
Aanleiding voor de vragen.
Momenteel vindt de uitwerking van de regeling Tijdelijke Ondersteuning voor
Noodzakelijke kosten (TONK) plaats. Van andere gemeenten lezen we in de media
ook informatie hieromtrent. Met de regeling, die neerkomt op een versoepeling van
de gemeentelijke beleidsregels voor bijzondere bijstand, kunnen huishoudens
geholpen worden die ten gevolge van de coronamaatregelen een terugval in hun
inkomen hebben en daardoor de noodzakelijke kosten van het bestaan voor het
huishouden niet meer kunnen betalen.
HulstPLUS is van mening dat gedaan moet worden wat nodig is: een
tegemoetkoming verstrekken voor de essentiële vaste lasten voor groepen die dat
nodig hebben.
Vanuit onze visie is er de nadrukkelijke wens dat de TONK ruimhartig wordt
toegepast, zeker voor de groepen die geen aanspraak kunnen maken op andere
regelingen en een grote terugval in inkomen kennen. Dat impliceert de oproep aan u
om de regeling zo in te richten dat de tegemoetkoming huishoudens substantieel
ondersteunt in de betaling van hun vaste lasten en hen daarmee verder helpt.
Natuurlijk is het ondoenlijk en onwenselijk om alle noodzakelijke kosten zonder meer
te vergoeden als mensen de kosten zelf kunnen betalen. Wij hebben begrepen dat
de gemeente bevoegd om eigen toekenningsregels op te stellen.
HulstPLUS is van mening dat ook in 2021 voor de in onze gemeente gevestigde
bedrijven lastenverlichting moet worden doorgevoerd c.q. gecontinueerd.
Indieners
Jos van Eck, Eugène Verstraeten
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