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Zaaknummer : 860490  
Team : IASZ  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Vaststellen Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) 
Heemstede 2021.  
 
SAMENVATTING 
In de kamerbrief van 27 mei 2021 heeft het Rijk het nieuwe steun- en 
herstelpakket voor het derde kwartaal 2021 bekend gemaakt. Hierin is bepaald de 
TONK te verlengen over de periode juli tot en met september 2021. De eerder 
vastgestelde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
gemeente Heemstede 2021 lopen af per 1 juli 2021. Het college stelt de 
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2 (TONK2) vast.  
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
- Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;  
- Artikel 35 Participatiewet  
 
BESLUIT B&W 
1. De Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2 (TONK2) 
Heemstede 2021 vast te stellen.  
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).  
 
AANLEIDING 
De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten bedoeld voor 
huishoudens die te maken hebben met een substantiële inkomensterugval als 
gevolg van de coronacrisis en hierdoor de noodzakelijke woonkosten niet meer 
kunnen betalen uit het inkomen. De tegemoetkoming TONK is een vorm van 
bijzondere bijstand in het kader van de Participatiewet voor die huishoudens die 
door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke 
woonkosten niet meer kunnen betalen. Dit kunnen ondernemers zijn, maar ook 
werknemers die hun baan hebben verloren. Omdat er sprake is van bijzondere 
bijstand hebben gemeenten alle beleidsvrijheid met betrekking tot het vaststellen 
van de draagkracht (inkomen en vermogen) van de aanvrager. Met de 
Beleidsregels die tussen 1 januari en 1 juli 2021 van kracht waren, is door 
ruimhartig maatwerk invulling gegeven aan het doel waarvoor de TONK in het 
leven is geroepen. Omdat we het virus de laatste maanden hebben weten terug te 
dringen, gloort er voorzichtig licht aan het einde van de tunnel. Het economisch 
herstel wordt voor veel sectoren zichtbaar. De verschillende sectoren in 
Nederland zijn niet in gelijke mate geraakt door de crisis. Branches als de horeca, 
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kunst en cultuur en evenementen zijn zwaar geraakt door de maatregelen om het 
virus terug te dringen en zijn nog niet of nauwelijks opgestart. Deze sectoren 
kunnen nog niet zonder steun.  
Juist voor deze ondernemers en de werkloze werknemers wordt het steun- en 
herstelpakket in het derde kwartaal voortgezet. 
 
 
MOTIVERING 
Met de beleidsregels TONK ondersteunen wij inwoners die hun woonkosten niet 
langer kunnen/konden betalen in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 
oktober 2021. De ondersteuning is afgestemd op de individuele woonkosten en 
inkomsten van een huishouden. In de beleidsregels TONK vergelijken wij het netto 
besteedbaar inkomen van de aanvrager, na aftrek van de woonkosten, met het 
gemiddelde netto besteedbaar inkomen in een bijstandssituatie dat resteert na 
aftrek van de woonkosten. Wanneer een huishouden minder overhoudt dan 
iemand in een bijstandssituatie, vullen wij het inkomen aan tot dat niveau. Op 
deze manier wordt maatwerk geleverd en draagt de TONK bij aan het voorkomen 
van (nieuwe) schulden.  
 
Het aantal mensen dat een beroep doet op de TONK is landelijk achtergebleven 
bij de verwachtingen. Dit is ook in Heemstede het geval. Door de systematiek zijn 
wij er wel van overtuigd dat we mensen écht hebben kunnen helpen. Onze 
systematiek houdt rekening met het gegeven dat veel huishoudens uit de 
doelgroep hoge woonkosten hebben (niet-subsidiabele huur of relatief hoge 
hypothecaire kosten) en compenseert deze kosten. Wij concluderen dan ook dat 
de systematiek van de beleidsregels TONK geen aanpassing behoeven.  Wel willen 
wij recht doen aan de bedoeling van het steun- en herstelpakket in het derde 
kwartaal 2021 door de regeling open te stellen voor de doelgroep die in juli 2021 
nog onvoldoende middelen heeft kunnen realiseren.  
 
Ten opzichte van de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) gemeente Heemstede 2021 stellen wij dan ook voor om in de 
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2 (TONK2) Heemstede 
2021 de volgende wijzigingen op te nemen: 
 

- De periode vast te stellen van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. 
- De peildatum voor vaststelling van draagkracht op 1 juli 2021 vast te 

stellen. 
- De peildatum voor vaststelling van de noodzakelijke woonkosten op 1 juli 

2021 vast te stellen. 
Alle overige bepalingen zijn actueel en behoeven geen aanpassing. 
 
Uitvoering  
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Bovenstaande keuzes zorgen voor een ruimhartige maatwerk regeling, eenduidige 
regels voor de aanvragers én zorgen ervoor dat de uitvoering van de regeling zo 
eenvoudig en efficiënt mogelijk kan gebeuren. Ook blijven de uitvoeringskosten zo 
beperkt mogelijk. Een aanvraag tegemoetkoming TONK2 kan worden ingediend 
uiterlijk op 31 oktober 2021. 
 
FINANCIËN 
Voor de gehele uitvoering van de TONK (1 januari 2021 tot en met 30 september 
2021) wordt op basis van de verdeelsleutel minimabeleid een bedrag aan het 
gemeentefonds toegevoegd (totaal 260 miljoen euro). Uit dit bedrag moeten ook 
de uitvoeringskosten betaald worden. De middelen worden in twee tranches 
betaalbaar gesteld. De eerste tranche is inmiddels betaalbaar gesteld.  
Hoewel de formele verdeling per gemeente nog niet bekend is gaan wij voorlopig 
uit van een totale vergoeding voor Heemstede van € 240.000.  
 
In Heemstede zijn tot nu de volgende verstrekkingen gedaan. Tonk 1 aanvragen 
kunnen tot 31 juli worden ingediend: 
12 x alleenstaande  €  30.264 
1   x alleenstaande ouder -     5.544 
12 x echtpaar   -   53.780 
Totaal    €  89.588 
 
Dit is exclusief de uitvoeringskosten en de vergoeding vanuit het Rijk is daarmee 
waarschijnlijk kostendekkend. 
 
 
PLANNING/UITVOERING 
Omdat we rekenen met de draagkracht en de woonkosten van juli kunnen we met 
de uitvoering starten in augustus. Aanvragers kunnen hun aanvraag vanaf dat 
moment indienen.  
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De beleidsregels worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. De 
uitkeringsgerechtigden die TONK en TOZO 4/5 ontvangen worden persoonlijk 
geïnformeerd over de regeling. Op de website en via de gemeentelijke kanalen 
wordt de regeling onder de aandacht gebracht.  
 
DUURZAAMHEID 
Nvt 
 
BIJLAGEN 
1. Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2 (TONK2) 
Heemstede 2021. 
2. Toelichting behorende bij Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten 2 (TONK2) Heemstede 2021. 
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