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Behandeld door: J. Paffen
Onderwerp: beantwoording vragen ex artikel 39 RvO Drechtraad

Datum: 20 april 2021
Ons kenmerk: BDR/21/2571779
Uw kenmerk: n.v.t.

Geachte heer Van Tilborg,
Op 13 april 2021 heeft u een aantal vragen gesteld ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de
Drechtraad over de TONK-regeling. Hierbij ontvangt u ons antwoord.
Vraag 1:
Weet u hoeveel aanvragen voor de TONK-steunregeling er door inwoners vanuit HardinxveldGiessendam zijn ingediend?
Antwoord:
Ja, 1 aanvraag.
Vraag 2:
Kunt u ons ook vertellen hoeveel aanvragen er zijn afgewezen?
Antwoord:
In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is geen aanvraag TONK afgewezen.
Vraag 3:
Ook zijn wij benieuwd naar de redenen waarom de aanvragen zijn afgewezen.
Antwoord:
Niet van toepassing, zie antwoord hierboven.
Vraag 4:
Kunt u aangeven wat het totaal bedrag is dat er uitgekeerd is/wordt aan dorpsgenoten in het kader
van deze regeling?
Antwoord:
In verband met privacy is het niet mogelijk deze informatie te geven.
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Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van de Sociale Dienst Drechtsteden:
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk
Zie ook de vragen en antwoorden TONK in de bijgevoegde bijlage.

Hoogachtend,
het Drechtstedenbestuur,

N. van Mourik MPA
secretaris

mr. A.W. Kolff
voorzitter

bijlage: vragen en antwoorden inzake TONK-regeling
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Vragen & antwoorden Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
1. Wat is TONK?
De TONK staat voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente
voor hen die weinig inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen. En die hierdoor problemen
hebben met het betalen van hun woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten
van elektriciteit en gas. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).
2. Waarom de TONK?
Veel inwoners van de Drechtsteden hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de
coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar voor
een deel uitoefenen. Hierdoor hebben zij minder inkomen dan voorheen. En mogelijk moeite om hun
woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.
3. Voor wie is het?
De TONK is bedoeld voor inwoners van de Drechtsteden die door de coronacrisis direct in financiële
problemen (dreigen te) raken, die niet kunnen terugvallen op een andere regeling of die mét een
eventuele regeling nog te weinig inkomsten hebben om de woonlasten te kunnen betalen. Om in
aanmerking te komen voor TONK is een aantal voorwaarden opgesteld.
4. Voorwaarden TONK?
1. De inwoner heeft te maken met een inkomensachteruitgang als gevolg van coronamaatregelen.
2. Als drempelbedrag wordt aangesloten bij de huurliberalisatiegrens van afgerond € 750,-. De
kosten van huur/hypotheek moeten hoger zijn dan dit bedrag. Hierdoor zijn mensen met een
sociale huurwoning uitgesloten.
3. Er wordt alleen een tegemoetkoming vanuit de TONK verstrekt voor de woonkosten
huur/hypotheek boven de € 750,- en de energiekosten.
4. Een TONK tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500,- per maand, om de kosten beheersbaar
te houden. Over een looptijd van 6 maanden komt dit neer op maximaal € 3.000,-.
5. Er geldt een inkomensgrens van 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Dat betekent
voor een alleenstaande (ouder) € 1.398,07 en voor gehuwden € 1.997,24 per maand. Inkomen
hierboven telt voor 30% mee als draagkracht.
6. Als peilmoment voor de inkomenssituatie van het huishouden wordt gekeken naar de
inkomenssituatie in de eerste maand van de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt
aangevraagd, en als het inkomen van die maand nog niet beschikbaar is, naar de maand
voorafgaand (het meest recente inkomen).
7. Er geldt een beperkte vermogenstoets, waarbij alleen wordt gekeken naar de beschikbare
geldmiddelen. Er geldt een vermogensvrijlating van € 6.295,- voor een alleenstaande en
€ 12.590,- voor een alleenstaande ouder/gehuwden.
8. Bij de aanvraag hoeven alleen de bewijsstukken ten aanzien van het inkomen en de kosten van
huur/hypotheek te worden ingeleverd. Daarnaast vragen we u om een kopie van een geldig
identiteitsbewijs aan te leveren en een kopie rekeningafschrift waarop u de TONKtegemoetkoming gestort wilt hebben.
9. Op basis van een hardheidsclausule kan in voorkomende gevallen een maatwerkoplossing
worden geboden.
10. We keren eenmalig het gehele bedrag voor de toegekende periode uit.
11. De hoogte van de toekenning TONK wordt berekend naar draagkracht: de relatie tussen de
hoogte van het (gezins)inkomen en de woon- en energiekosten, met een maximum van 500
euro per maand.
4a. Wat betreft de woonkosten huur/hypotheek boven de € 750,-. Is dat de huur/hypotheek in/exclusief energiekosten?
Dat betreft de 'kale' huur/hypotheek. Oftewel, het huur-/hypotheekbedrag is exclusief de
energiekosten. Dat bedrag moet boven de € 750,- per maand zijn.
4a. Wat wordt bedoeld met beschikbare geldmiddelen bij de beperkte vermogenstoets?
Dit zijn geldmiddelen waarover de inwoner beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Het gaat dus
ook om middelen die tot geld omgezet kunnen worden.

Schulden worden niet meegerekend. Als de zelfstandige rood staat op zijn bankrekening
wordt dit meegerekend als € 0,00.
Treden er tussentijds wijzigingen op betreffende de beschikbare geldmiddelen (vermogensaanwas),
dan hoeft de ondernemer dit - in afwijking van artikel 17 PW - niet door te geven aan de gemeente.
Van wie/wat worden beschikbare geldmiddelen meegeteld?
•
Van de aanvrager.
•
Van de partner.
•
Van inwonende kinderen jonger dan 18 jaar, ingeschreven in BRP.
•
Van het bedrijf, als het een eenmanszaak is.
Beschikbare geldmiddelen
•
Contant geld.
•
Geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in Nederlandse als buitenlandse valuta),
exclusief (spaar)deposito’s die niet direct beschikbaar kunnen worden gemaakt.
•
Een depositorekening dient wél meegerekend te worden als een boete betaald moet worden
om het geld per direct beschikbaar te krijgen. Een depositorekening dient niet meegerekend te
worden indien de voorwaarden het direct beschikbaar maken onmogelijk maken.
•
Cryptovaluta (zoals bitcoins).
•
De waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en
opties en effecten in depot). Uitgezonderd zijn:
o
Aandelen in de eigen onderneming.
o
Aandelen op eigen naam.
o
Aandelen welke niet direct in geld kunnen worden omgezet (bijvoorbeeld een aandeel
waar een pandrecht op rust dat niet snel opgeheven kan worden).
Ook het geld dat op betaal- en spaarrekeningen staat en is bedoeld voor bijvoorbeeld pensioen,
arbeidsongeschiktheid, een verwachte belastingaanslag of de studie van de kinderen telt mee bij de
toets op beschikbare geldmiddelen.
Geldmiddelen die niet meetellen
Ander vermogen dan hiervoor genoemd, waaronder:
-

Uit de eigen woning.
Afgeschermd pensioen.
Bedrijfspand.
Machines.
Zakelijke apparatuur.
Voorraden.

4c. Telt bij de vermogenstoets ook de spaarrekening mee van een kind, jonger dan 18 jaar?
Ja. Vanuit de Participatiewet geldt dat alle beschikbare gelden worden meegeteld, dus ook de
spaarrekeningen van kinderen tot 18 jaar.
4d. Wat wordt bedoeld met de hardheidsclausule?
Als een inwoner van de Drechtsteden die TONK aanvraagt niet of onvoldoende in aanmerking komt
voor een tegemoetkoming TONK, kan de Sociale Dienst Drechtsteden afwijken van de beleidsregels,
als zeer dringende redenen hiertoe noodzaken. De Sociale Dienst Drechtsteden kan in zo'n geval,
gelet op alle individuele omstandigheden, beoordelen dat de aanvrager alsnog in aanmerking komt
voor een tegemoetkoming TONK of een hogere tegemoetkoming toekennen.
Extra toelichting: De hardheidsclausule geeft ruimte aan de Sociale Dienst Drechtsteden om in
bijzondere, schrijnende en onvoorziene gevallen af te wijken van de bepalingen zoals neergelegd in de
beleidsregels. Zo kan worden afgeweken van een bepaling als toepassing hiervan volgens het
Drechtstedenbestuur een onredelijke uitkomst heeft voor de aanvrager. Een uitkomst is in ieder geval
onredelijk als de doelen van de TONK-regeling door het toepassen van de regels juist niet worden
gehaald. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijke verstrekkende gevolgen van strikte toepassing
van deze beleidsregels, zoals huisuitzetting, energieafsluiting, problematische schulden en
consequenties voor minderjarige kinderen.

5. Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 500,- per maand.
5a. Waarop is de hoogte van de (maximale) tegemoetkoming op gebaseerd?
Vanuit het Rijk wordt een beperkt budget gegeven. Aan de hand van adviezen van Divosa en
contacten bij andere gemeentes is een bedrag vastgesteld dat geldt voor inwoners van de
Drechtsteden. De tegemoetkoming is landelijk bepaald, maar wordt regionaal ingevuld. Dat verklaart
dat in gemeenten, buiten de 7 gemeenten die onder de Drechtsteden vallen, verschillende bedragen
worden gehanteerd.
5b. De tegemoetkoming van maximaal € 500,- per maand (voor maximaal 6 maanden) is niet
voldoende om de totale kosten per maand te dekken.
De TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten. Het is niet bedoeld om de totale kosten te
dekken, maar om deze beheersbaar te houden. Vanuit de aanvraag wordt de hoogte van de
tegemoetkoming bepaald, tot een maximum dus van € 500,- per maand. In bepaalde gevallen kan
van het maximale bedrag worden afgeweken. En is een maatwerkoplossing mogelijk.
6. Periode
De TONK is vanaf 5 maart 2021 met terugwerkende kracht aan te vragen tot en met 31 juli 2021
voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (maximaal 6 maanden). Let op. Er is
een verschil tussen de aanvraagperiode (5 maart 2021 tot en met 31 juli 2021) en de
toekenningsperiode (1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021).
7. Hoe vraag ik de TONK aan?
Met het aanvraagformulier op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Klik hier voor het
aanvraagformulier TONK.
8. Telt de TONK-tegemoetkoming mee bij mijn belastbaar inkomen?
Nee. TONK is bijzondere bijstand en bedoeld om bepaalde noodzakelijke kosten te dekken. Deze is
onbelast. Dit betekent dat het ontvangen van de TONK geen fiscale gevolgen heeft.

