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Betreft: Beantwoording Artikel 40 vragen over De TONK-regeling

Geachte heer Mijnders en mevrouw De Wolff,

Op 18 mei jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de TONK-regeling. Hieronder treft u onze
beantwoording aan.

Vraag l
Hoeveel aanvragen voor de TONK-regeling zijn er tot nu toe in Ridderkerk binnen gekomen?

Antwoord:

Tot 27 mei 2021 zijn er in Ridderkerk 1 12 aanvragen voor de TONK-regeling binnen gekomen

Vraag 2
Geldt het landelijke beeld, dat er minder TONK-regelingen worden aangevraagd dan van tevoren
verwacht was, ook voor Ridderkerk? Zo ja, welke oorzaken ziet het college dat er minder aanvragen voor
de TONK-regeling zijn gedaan dan van tevoren verwacht was?

Antwoord :

Het landelijke beeld dat er minder aanspraak wordt gedaan op de TONK-regeling dan verwacht, geldt ook
voor Ridderkerk. Er is niet een specifieke oorzaak voor te achterhalen. 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 achter bij de verwachting.

Het kan er mee te maken hebben dat de doelgroep van de TONK een andere groep is dan de doelgroep
die normaal gesproken in aanmerking komt voor minimaregelingen. Het zijn veelal ondernemers die tot
voor kort niet afhankelijk zijn geweest van (overheids)steun en wellicht minder snel geneigd zijn om daar
op terug te vallen.

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk



Vraag 3
Op basis van welke afwegingen heeft het college de maximumbedragen van 750 en 1 .500 euro
gekozen?

Antwoord :
Destijds is er voor gekozen om aan te sluiten bij de arbeidsmarktregio en daarom te kiezen voor een
eenmalige uitkering. In de vorm van een lage of een hoge tegemoetkoming, respectievelijk 750 en 1 .500
euro, afhankelijk van de woonlasten in combinatie met het inkomen.

Vraag 4
Vindt het college deze eenmalige bedragen van 750 en 1 .500 euro toereikend genoeg?
a. Zo ja, wilt u dit motiveren?
b. Zo nee, is het college bereid om de vastgestelde bedragen te heroverwegen?

Antwoord:

Met de vergoeding van 750 of 1 .500 euro zal een huishouden niet volledig gecompenseerd worden in de
woonlasten, het gaat om een tegemoetkoming in de kosten. Door de TONK in één keer uit te keren,
verwachten we inwoners meer tegemoet te komen dan middels een maandelijkse uitkering. Gezien het
lage aantal aanvragen, hebben wij op 15 juni het besluit genomen om de bedragen te verdubbelen naar
respectievelijk 1 .500 en 3.000 euro. U ontvangt hierover een separate raadsinformatiebrief

Vraag 5
De TONK-regeling is nu al enige tijd beschikbaar. Is vanuit de tot nu gedane aanvragen te zeggen of de
voorwaarden van de TONK-regeling goed aansluiten bij de bedoelde doelgroep of zorgen deze
voorwaarden in sommige gevallen voor een onbedoelde barrière? Zo ja, welke voorwaarden vormen in
sommige gevallen voor een onbedoelde barrière en is het college bereid deze voorwaarden, indien
mogelijk, te heroverwegen?

Antwoord :

De voorwaarden van de TONK lijken goed aan te sluiten bij de doelgroep. In vergelijking met andere
gemeenten binnen de arbeidsmarktregio, hebben wij al weinig voorwaarden gesteld. Zo hanteren wij
bijvoorbeeld geen vermogenstoets. De afgewezen aanvragen zijn niet aan één reden of één voorwaarde

toe te schrijven. Er is dan ook geen aanleiding om de voowa6rde\voor de TONK te heroverwegen

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders vajiRidderkerk

de burgemeester,

mw. A. Attema


