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Betreft: Raadsinformatiebrief over de herziene beleidsregels TONK

Geachte raadsleden ,

Het Rijk heeft eind 2020 de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
aangekondigd. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens,
die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten
niet meer kunnen betalen. Hierbij ligt de focus op woonkosten. Gezien de laatste ontwikkelingen rondom
de regeling, hebben wij de beleidsregels herzien.

In deze brief willen we u nader informeren over de wijzigingen in de regeling, de financiële gevolgen en
het vervolg.

De regeling
Bij het opstellen van de regeling is destijds een inschatting gemaakt van de grootte van de
doelgroep in combinatie met beschikbare middelen vanuit het Rijk. In navolging van de
arbeidsmarktregio werd vastgesteld om de TONK vorm te geven door eenmalig een lage (€ 750) of
een hoge tegemoetkoming (€ 1 .500) in de kosten te geven. Ook is er toen benadrukt dat deze
tegemoetkoming niet de volledige maandelijkse woonlasten voor de gezinnen zouden vergoeden. Er
was echter een zeer beperkt budget beschikbaar en volgens de eerste berekeningen zouden we dan
ook budget te kort komen.

Inmiddels heeft Rijk het budget voor de TONK verdubbeld en is er tegelijkertijd een landelijke beeld te
zien waarbij het aantal aanvragen voor de TONK achter blijft. De regeling is op verschillende manieren
onder de aandacht gebracht, via sociale media, berichtgeving in de Blauwkai, item op BAR-TV en het
persoonlijk aanschrijven van de TOZO doelgroep. Ondanks deze aandacht blijft het aantal aanvragen ook
in onze gemeente achter.

Deze ontwikkelingen geven ons de ruimte om gehoor te geven aan de oproep van het Rijk om
ruimhartiger om te gaan met de TONK. Ook andere gemeenten in onze regio geven hier gehoor aan.
Wij hebben dan ook het besluit genomen om de destijds vastgestelde bedragen voor de TONK te
verdubbelen naar € 1.500 voor een enkele TONK en € 3.000 voor een dubbele TONK. Dit geldt ook voor
de personen die reeds een tegemoetkoming hebben ontvangen

De herziene versie van de beleidsregels TONK bevat slechts twee wijzigingen ten opzichte van de
eerste versie, namelijk: de hoogte van de uitkeringsbedragen en de duur van de regeling. Op
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donderdag 27 mei jl. heeft het Rijk namelijk aangekondigd dat de TONK met drie maanden wordt
verlengd. Deze zal dus nu lopen tot 1 oktober in plaats van 1 juli 2021

Adviezen BMR en MBR

Gezien de korte tijd waarbinnen gemeenten gevraagd is om vanuit de landelijke richtlijnen, gemeentelijk
beleid te formuleren, is er bij het opstellen van de eerste versie van de beleidsregels geen tijd geweest
om dit beleid voor te leggen aan het MBR en het BMR. Inmiddels is er van beide platformen een advies
ontvangen. De antwoordbrieven op deze adviezen zijn bijgevoegd als bijlage.

Financiële gevolgen
Het Rijk heeft het budget voor de TONK verdubbeld. Het Rijk heeft voor de TONK aan de gemeenten
in totaal 260 miljoen euro beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Uitgaande van de verdeelsleutet
minima, zal dit voor de gemeente Ridderkerk neer komen op een bedrag van naar schatting circa
€540.000. Van dit budget moeten zowel de verstrekkingen als de uitvoeringskosten worden bekostigd. In
de meicirculaire zal een eerste bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd worden. Voor de tweede
tranche kan het zo zijn dat het Rijk een andere verdeelsleutel aan zal houden

Ten tijde van het opstellen van deze brief zijn er 1 12 aanvragen binnen gekomen in Ridderkerk. Naar
verwachting zal het daadwerkelijke aantal toekenningen uitkomen op circa 100. Dit zal (afhankelijk van de
verhouding enkel versus dubbele TONK) uitkomen op een uitgave van circa €274.500 aan
verstrekkingen. Daarnaast zullen door de verlenging de uitvoeringskosten stijgen tot circa € 64.100. De
totale uitgaven voor de TONK komen dan neer op circa € 338.600, wat neerkomt op een overschot op het
budget van ca. € 201 .400.
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Vervolg
In de 2e Tussenrapportage 2021 zullen wij u informeren over zowel de inkomsten die we vanuit het Rijk
krijgen voor de TONK als de uitgaven die op dat moment bek94zijn
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