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Betreft: artikel 40 vragen t.a.v. gevolgen van de coronacrisis voor Ridderkerkers

Geachte mevrouw de Wolff-ter Beek,

Op 26 januari 2021 heeft u raadsvragen gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor
R}dderkerkers. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen

TONK

Vraag 1
Is het college hiervan op de hoogte?

Antwoord :
Wij zijn van de regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) op de hoogte. Eind
januari 2021 zijn de contouren geschetst en deze zijn nader uitgewerkt in een handreiking door Divosa.
Deze handreiking is per 1 februari beschikbaar gesteld. Op 2 februari 2021 zijn modelbeleidsregels
alsmede modelbeschikkingen beschikbaar gesteld.

Vraag 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 lettedijk in de kou of zonder eten
komt te zitten?

Antwoord :

Nu de handreiking en andere documenten gepubliceerd zijn, geven wij deze regeling nader vorm. De
tegemoetkoming is om te voorzien in vaste lasten en dan meer specifiek de woonlasten.

Vraag 3
Is het college bereid deze middelen te oormerken zodat deze terecht komen bij degenen die die steun het
hardste nodig hebben?

Antwoord :
Vanuit de algemene uitkering is het geld niet geoormerkt. De gemeente gaat het geld inzetten ter
ondersteuning van het beoogde doel
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Vraag 4
Kan het college de raad hierover zo snel mogelijk berichten?

Antwoord :

Wij houden u op de hoogte van de vormgeving van deze regeling.

Waarborqfonds

Vraag 5
Is het college inmiddels bekend met de hoogte van de bedragen die onze gemeente gaat (of heeft)
ontvangen?

Antwoord:

Wij hebben geen middelen ontvangen uit dit waarborgfonds. De opzet van het waarborgfonds is nog
onbekend. Naar alle waarschijnlijkheid is het de bedoeling dat het waarborgfonds wordt opgezet waar alle
gemeenten in Nederland gebruik van kunnen maken. De kans bestaat dat het fonds de kosten voor
borgstelling dekt indien de inwoner de afspraken van zijn saneringskrediet in het kader van een
schuldhulpverleningstraject niet nakomt

Vraag 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?

Antwoord :

Zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 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?

Antwoord :
Zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 8
Kan het college de raad hierover zo snel mogelijk berichten?

Antwoord :

Wij houden u op de hoogte indien er meer bekend wordt over het waarborgfonds.

Hoogachtend ,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J


